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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

83 ncü Birleşim 

4.10.1977 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — YOKLAMALAR 

Sayfa 
272 

272.299 | 
I 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNLIŞLARl 273,284 

1. — Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğ-
lırnun, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege 
Bölgelerindeki pamuk mahsulüne dair gündem 
dışı demeci. 273:274 

2. — Erzincan Üyesi Niyazi ÜnsaFın, An
kara'nın bazı mahallelerindeki asayişsizliğe dair 
gündem dışı demeci. 274:277 

3. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Hüsa
mettin Çelebi'nin, Anayasanın 3 ncü maddesini 
vahim ölçüde ihlâl eden ve millî bir tehlike 
olarak gelişen duruma dair gündem dışı deme
ci. 277:280 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Gençlik ve Spor Bakanı Önal Şakar'a, Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1096) 284 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e, 
İmar ve İskân Bakanı Mehmet Recai Kutan'ın 

Sayfa 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1097) 284 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Kâmran 
İnan'a, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1105) 284 

7. — Görev ile yurt dışına giden Ticaret 
Bakanı Dr. Agâh Oktay Güner'e, Gümrük ve 
Tekel Bakanı Gün Sazak'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/1104) 284:285 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cengiz Gök-
çek'e, Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'nun 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1103) 285 

9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e, 
İmar ve İskân Bakanı Mehmet Recai Kutan'ın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1102) 285 

10. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'a, Millî Eğitim 
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Sayfa 
Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan-
lığı tezkeresi. (3/1101) 285 

11. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakam İhsan Sabri ÇağlayangiPe, Devlet Ba
kanı Seyri Öztürk'ün vekillik etmesfnfn uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1100) 285 

12. — İçişleri Komisyonu Başkanhğınm, 
Komisyonlarının görev bölümüne dair tezkere
si. (3/1093) 285 

13. — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân Komisyonu Başkanlığının, Komisyonlarının 
görev bölümüne dair tezkeresi. (3/1098) 285:286 

14. — Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanh-
ğmın, Komisyonlarının görev bölümüne dair 
tezkeresi. (3/1116) 286 

15. — Djşişleri, Turizm ve Tanıtma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonlarının görev bö
lümüne dair tezkeresi. (3/1117) 286 

16. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
20 . 9 . 1977 tarihinde Nevvyork'da başlayacak 
olan 32 nci Dönem Toplantılarına, Giresun 
Üyesi Hayrettin Erkmen'in katılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/1099) 286 

17. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/1114, 3/1115) 286: 

287 
18. — Mason localarına dair kurulan Araş

tırma Komisyonu, Başkanlığının, Komisyonun 
çalışma süresinin 6 . 8 . 1977 tarihinden itiba
ren fici ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1092, 
10/7) 287 

19. — Toplumu Etkileyen Bunalımın Köken
leri ve Nedenlerini hazırlayanlar ile olayların 
devamının önlenmesi hakkında kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun ça
lışma süresinin 23 . 8 . 1977 tarihinden itibaren 
iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1106, 10/41, 
İÜ/29) 287 

20. — Geri Kalmış Bölgelerin Sorunlarım 
Ayrıntılarla Belirlemek Üzere Kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun ça
lışma süresinin 27 . 8 . 1977 tarihinden itibaren 
iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1113, 
10/36) 287:288 

23. — Ankara İmar Limited Şirketinin, Arı-
soy Kollektif Şirketi Lehine Sağlamış Olduğu 
Menfaatler ve Keyfî Davranışlar hakkında Ku-

Sayfa 
rulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun çalışma süresinin 7 . 9 . 1977 tari
hinden itibaren iki ay uzatılmasına dair tezke
resi. (3/1112, 10/2) 288 

22. — Lice'de Depremden Sonra Yapılan 
Konutlar hakkında Kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanhğınm, Komisyonun çalışma süre
sinin 12 . 9 . 1977 tarihinden itibaren iki ay 
uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1111, 10/25) 288 

23. — Öğretmenler Arasında Yapılan Nakil 
ve Tayinlerle Açığa Almanlar hakkında Kuru
lan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun çalışma süresinin 19 . 9 . 1977 tari
hinden itibaren iki ay uzatılmasına dair tezke
resi. (3/1110, 10/22) 288 

24. — İskenderun Demir = Çelik Fabrikala
rında Cereyan Eden Olaylara Dair Kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyo
nun çalışma süresinin 18 . 9 . 1977 tarihinden 
itibaren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/1107, 10/47) 288:289 

25. — 1975 - 1976 Öğretim Yılında Devam-
sızhk Yapan ve Yapmak Zorunda Kalan Öğ
rencilerin Uğradıkları Çeşitli Mağduriyetlerinin 
Saptanması ve Bir Çözüm Yolu Bulunması hak
kında Kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğının, Komisyonun çalışma süresinin 19 . 9 . 1977 
tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına dair tez
keresi, (3/1108, 10/44) 289 

26. — TRT hakkında Kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
süresinin 24 . 8 . 1977 tarihinden itibaren iki 
ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1109, 10/31) 289 

27. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Hü
samettin Çelebi'nin, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının 1 Ocak 1974 tarihinden sonraki teş
vik belgesi, İmalât izni ve fiyat tespiti işlemle
rine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/69) 289:292 

28. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, 
T. C. Ziraat Bankasının açtığı krediler ve bun
lara bağlı harcamalara dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/67) 292:293 

29. — Adana Üyesi Hayri Öner'in, traktör 
imali, ithali ve bu hususa ilişkin kurulmuş şir
ket ve holdingler hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi, (10/70) 293:294 

270 
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Sayfa 
30. — Adana Üyesi Hayri Öner'in, taban 

fiyatlarının tespit ve ilâm hakkında Senato 
Araştırması isteyen Önergesi. (10/71) 294:295 

31. — Adana Üyesi Hayri Öner'in, sıtma 
ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 296 

32. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, iş
kence olayları hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/73) 296:297 

33. — Ankara Üyesi İbrahim Öztürk ve dört 
arkadaşının, Türkiye'nin malî ve iktisadî duru
mu üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/3) 297:298 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 280 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 280 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah

met Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğren
cinin askerlik durumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/67) 280 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, ku-
ruSması düşünülen alkaloid fabrikasına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/69) 280 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın, Mardin Vilâyetinde ya
pılan bir düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/58) 280 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bir tekstil 
anonim şirketinin, teşvik belgesine uygun olarak 
ithal etmek istediği İsviçre mamulü makinelere 
dair Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü so
rusu. (6/65) 280 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Türk Ci-
va İşletmeleri Anonim Şirketine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/72) 280:284 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Köy = Koop'un ithal ettiği 
traktörlere dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/77) 284 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın, Ankara'nın Altındağ İl
çesi Türk - İş Blokları semtinde cereyan eden 
hadiselere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/78) 284 

Sayfa 
8. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü

seyin Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin 
'cinde bulunduğu duruma dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/79) 284 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 
Osman Albayrak'm, 26 Haziran tarihli gazete
lerde yayınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/80) 284 

B) Yazdı Sorular ve Cevapları 299 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Bahriye Üçok'un, Manisa 
İli Vakıflar Müdürü ile Yurt Müdürüne dair 
som önergesi ve Devlet Bakanı Süleyman Arif 
Emre'nin yazılı cevabı. (7/662) 299:300 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarübrahimoğlu'nun, TRT Genel Mü
dürüne dair soru önergesi ve Devlet Bakam A. 
Şevki Erek'in yazılı cevabı. (7/718) 300:301 

3. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta
lât Doğan'm, Çayeli İlçesine bağlı bazı köy ve 
bucaklar için ödenek verilip verilmediğine dair 
sora önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı Turgut Yücel'in yazılı cevabı. (7/748) 301:302 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hiîmi Nalbantoğlu'nun, Karayolları Genel Mü
dürlüğü merkez ve bölge örgütlerinde çalışan 
personele dair soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı Salâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/758) 302:303 

5. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta
lât Doğan'ın, Rize Pazar İlçesi Ortaköy buca
ğına merkezi olan Ortaköy adı Hemsin olarak 
düzeltildiğine dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Salâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/765) 303: 

305 
6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Kemâl Sarübrahimoğlu'nun, Kadirli'nin Savnın 
suyu üzerinde bir baraj yapımının düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakam Kâmran tnan'ın ya
zılı cevabı. (7/771) 305:306 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarübrahimoğlu'nun, Adana İlinin Ka-
rataş İlçesine bağlı bazı köy arazilerinin sulan
ması ve drenaj kanalları açılarak çoraklaşmala
rının önlenmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Kâmran tnan'ın yazılı cevabı. (7/774) 306: 

307 

271 — 
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Sayfa 
8. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 

Niyazi Ünsal'ın, yaralanan ve tedavi edilmekte 
olduğa hastanede vefat eden bir öğrenci hakkın
da soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Cengiz Gökçek'in yazılı cevabı. (7/775) 307: 

309 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

Sayfa 
9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Mehmet Özgüneş'in, Cumhuriyet Senatosu per
sonelline dair soru önergesi ve Cumhuriyet Se
natosu Başkam Sırrı Atalay'ın yazılı cevabı. 

(7/779) 309:320 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

»*•«« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

C.FT.P., A.P., M.B. ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grupu Başkanlıklarının, Cumhuriyet Senatosunun 20 
Eylül 1977 Sah gününden itibaren geçerli olmak üze
re 4 Ekim 1977 Sah gününe kadar ara vermesine 
dair önergesi kabul edildi. 

4 Ekim 1977 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.06'da son verildi. 

Divan Üyesi 
Başkan Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sırrı Ataîay Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 

Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahi ar), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) 

BAŞKAN — 83 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

— 272 — 
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III. — BAŞKANUK DİVANININ 

BAŞKAN — Efendim, bazı sayın üyelerimiz gün
dem dışı konuşma taleplerinde bulunmuşlardır. Baş
kanlık, takdirini kullanarak üç kişiye söz verecektir. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Öztürk?.. Yoklar. 
Sayın Küntay?.. 

BARLAS KÜNTAY (Bursa) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Küntay vazgeç
tiler. 

Sayın Hamdı Özer?.. 
HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Vazgeçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Özer vazgeçtiler. 
1. — Adana Üyesi Kemâl Sarübrahimoğlunun, 

Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Eğe Bölgelerindeki 
pamuk mahsulüne dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu?.. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Ne 
hakkındaydı efendim? Özür dilerim. 

BAŞKAN — Eski tarihli bir söz talebi efendim. 
Siz, Çukurova, Güneydoğu Anadolu, Antalya ve 

Ege bölgeleridne pamuk mahsulü ile ilgili söz istemiş
siniz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Ko
nuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Muh

terem arkadaşlarım; 
Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerin

de, dış ticaret açığımızın büyük kısmını kapayan ve 
Türk üreticisinin büyük bir kesiminin kazanç metaı 
olan pamuk, maalesef sahipsiz bırakılmıştır. 

Bir kere, girdi fiyatları son derece yüksek, ziraî 
ilâçlar tamamıyle etkisiz ve son derece pahalı. Kilosu 
3 000 - 4 000 liraya olan ziraî ilâç var ve özellikle 
bu sene (şahsen, Bayram münasebetiyle Çukurova 
köylerinde 15 - 20 gün gezdim.) ittifakla kabul edilen 
ve üzerinde durulan nokta; ziraî ilâçların etkisiz ol
ması, tesirli maddelerden ve kontrolden yoksun ol
ması. Ziraî ilâçlara milyarlar harcanıyor; fakat ziraî 
haşere üremekte devam ediyor, pamukları tahrip edi
yor ve bu güçlü sermaye çevrelerinin ortak olduğu zi
raî ilâç şirketleri maalesef bugünkü Ziraat Teşkilâtı 
tarafından gerekli şekilde kontrol edilmiyor. 

Bu, çok acı bir müşahededir ve üzüntüyle gördüm 
ki, pamuk tarlalarında bir pamuk ağacının yahut pa-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

muk mahsulünün bir sakı üzerinde 15, 20, 30, 50'ye 
kadar bulunması gereken pamuk kozasımn 3, 2 ve 
hatta l 'e kadar inmiş olduğunu ve bunu pamuk haşe
resinin yaptığını bizzat müşahede ettim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu suretle bir millî servet birkaç tane vurguncu, 

insafsız, vicdansız ziraî ilâç satıcısının, ziraî ilâç imal-
cisinin insafına terkedilmiş ve Türk köylüsü ve çift
çisi soyulmuştur ve mahsulü de tahribe uğramıştır 
fazladan. Bunun üzerinde Hükümetin ve Yüce Heye
tinizin hassasiyetle durmasını istirham etmekteyim. 

Zaten, diğer girdiler; traktör, yedek parça, ziraî 
gübre, almış başını gidiyor... Ne kontrol var, ne de 
ciddî bir köylünün dertlerine deva olmak gayreti 
mevcut... 

Taban fiyatı diye ilân edilen, aslında taban fiyatı 
olarak tatbikatta ifadesini bulan 10 lira küsur kuruş, 
belki bir yerde dünya fiyatlarına, dünya borsalarına 
uygun olabilir; fakat mahsulün bu dediğim nedenler
le son derece pahalıya mal olması ve ziraî haşerelerin 
mahsulü tahrip etmiş bulunması verimi düşürmüştür 
ve çiftçiyi bugün ilân edilen, tavan denilen; fakat 8 
liraya kadar inen ve serbest piyasada bugün 7 liraya 
kadar satılmak zorunda bırakılan pamuğun ziraatçisi 
ve çiftçisi büyük zararlara uğramaktadır. 

Pamuk ziraatçisi tefeciden % 100, % 80, % 200'e 
varan faizlerle aldığı borçlarını ödeyememektedir. Zi
raat Bankasına olan borçlarını da ödeyememektedir. 
Önümüzdeki yıl hazırlığını yapamaz durumdadır ve 
maalesef bunlar acı gerçeklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İşin acı tarafı; çiftçiden alınan mahsulün fiyatı; 

mümkün olduğu kadar, «Dünya piyasalarına uydur
duk, uyduruyoruz» perdesi arkasında düşük tutulur
ken, aynı pamuk mahsulünden elde edilen beze vesâir 
dokumalara büyük ölçüde zamlar yapılagelmektedlr. 
Çiftçi, bu suretle de daha büyük ve dolaylı zararlara 
uğramaktadır. 

Gerçi, bugün vatandaşın can ve malının dahi An
kara ve İstanbul'un göbeğinde emniyet içinde bulun
madığı bir zamanda, «Güneydoğunun, Güneyin, Ak
deniz'in, Ege'nin pamuğunun üreticisinin lafı mı edi
lir?» diyebilirsiniz ve gerçekten ben de bir noktada 
bunu kendi kendime sormamış değilim; ama rica edi
yorum, mal canın yongasıdır. Açıkça, ziraî ilâçlar te
sirsiz ve tesirli maddeden yoksun; bu kontrol edilsin, 
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Taban fiyatı, tavan fiyatı ne ise, bu, Hükümetçe yeni
den ele alınsın. 

Bütün dünyada ve özellikle model olarak almakla 
iftihar ettiğimiz veya bazı çevrelerin iftihar ettiği Av
rupa ve Amerika'da sübvansiyon yapılır, çiftçiye yar
dım edilir ve bu suretle çiftçinin ayakta durması sağlanır 
ve bir ölçüde de olsa, medeniyetin nimetlerinden fay
dalandırılır; maalesef dünya fiyatlarından, dünya pa
zarlar md an dem vuran yetkililer, bugünkü medenî 
dünyanm, model aldığımız dünyanın çiftçi ve üretici 
lehnide almış bulunduğu tedbirlerden ve ona tanıdığı 
imkânlardan bahsetmez... 

Muhterem arkadaşlarım; 
İnşallah bu sözlerim, bir ölçüde ve bir yere kadar 

etkili olur, gerekli tedbirler alınır ve Türk üreticisi 
içine düştüğü sefaletten kurtarılır. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın Sarıibra-
himoğîu. 

2. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsal'in, Ankara'nın 
bazı mahallelerindeki asayişsizliğe dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayım üyeler, Cumhuriyet Senato
su Erzincan Üyesi Sayın Niyazi Unsal, bir asayiş ra
poru üzerinde gündem dışı konuşma talebinde bu
lunmuştur. 

Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatör

ler; 
Size bir asayiş raporu sunacağım. Bu rapor, yur

dumuzun geri bırakılmış yörelerinden değil; Başkent 
Ankara'dan, elimizi uzattığımız zaman, hemen' do
kunacağımız yerden. 

Bu raporu, sadece Yüce Senatonun bilgisine de
ğil, her gün halka barış çağrıları yapanların, «İki 
ayda asayişi halledeceğim.» diyen İçişleri Bakanının 
ve bunlara unıat bağlayan, bu sözlere güvenen bazı 
yetkililerin bilgisine ve dikkatlerine de sunmak isti
yorum. 

Herkesin, anlatacağım acı gerçekleri bilmesinde, 
bu bilgiler içinde düşünmesinde ve olayları değerlen
dirmesinde yarar görürünü Zaman zaman, hepimi
ze şimdi anlatacağım olayların benzerlerini getiren 
yurttaşlar oluyor. Bana da bir süredir Ankara Tuz-
lucayır, Mamak, Üreğil, Köstence ve Tepecik ma
hallelerinden ilginç haberler geldi. Yanıma gelenle
rin elinde olayların kanıtları, resmi belgeleri vardı. 
Hemen her gelen, inanılması çok güç, çok şaşırtıcı 
bir olayı anlatıyordu bize. 

Pazar günü ismini verdiğim mahallelere gittim, 
daha önce aldığun adresleri gezdim. Konuşabildi
ğim kadar yurttaşları dinleyip, bilgi aldım. Bunları 
şimdi bir asayiş raporu gibi bilgilerinize sunacağım. 

Söylediklerimin tüm belgeleri, raporları, tanık 
isim ve adresleri bendedir. Görmek isteyen arkadaş
larım olursa, tek tek bunları kendilerine verebilirim. 
Bu belgelerden ikisini şimdi bilgilerinize sunuyorum: 

Biri; 231 imzalı dilekçe. Tepecik mahallesinden 
İçişleri Bakanına yazılmış, diğeri 82 imzalı dilekçe, 
Köstence mahallesinden yine İçişleri Bakanına, Sena
to Başkanına, Cumhurbaşkanına yazılmış. 

Tepecik ve Köstence Mahallesi sakinleri diyor ki 
bu dilekçelerinde; «Mahallemizde kurulan Ülkü Ocak
ları bizi devamlı tehdit ediyor. Sağdan soldan top
ladığı komandolarla baskınlar yapıyor, her önüne 
geleni dövüyor, trene binmemizi, mahalleye girip 
çıkmamızı engelliyorlar, bizden ÜIçücü olmamızı, 
Ülkü Ocaklarına para vermelinizi istiyorlar. Mahal
lelerde oturmamız çekilmez oldu; bizi bunlardan kur
tarınız.» 

Bu içerikteki dilekçelere ne işlem yapmış görevli 
Sayın Bakan? «İnceleyiniz bakalım, imzalar gerçek 
mi?». Mamak Karakolu, şimdi bu emrin gereğini 
yapıyor. Yurttaşları karakola çağırıp, imza kontrolü 
ile meşguller. Siz misiniz Tepecik ve Köstence ma
hallelerinde asayiş yok diyen ve siz misliniz Ülkücü
leri şikâyet eden?.. Küfrün, hakaretin bini bir para. 
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş bu vatandaş
lar. Çoğu imzalarını inkâr etmeye başlamış. Öyle 
bir hal ki; imzayı İnkâr etmese, karakol yapışıyor 
yakasına, imzayı inkâr etse, mahallede komşuları 
ve muhtar yapışıyor yakasına. Bu iki mahallede 
yurttaşlar böyle bir müracaatı yaptıkları için şimdi 
birbirine düşmüşler. İçişleri Bakam olursa, hele he
le bazılarımızın başarıîı saydığı İçişleri Bakanı olur
sa, işte böyle olmalı, böyle işlem yapmalı... 

Yiğitse Sayım Bakan, bu ortamda böyle bir şi
kâyeti bir yakınına yaptırsın ve şikâyetçi olduğu ka
rakoca göndersin yakınım; ondan karakollarda yurt
taşlara ne yapıldığım gayet iyi öğrenebilir. Sayın 
Bakana göre komando baskınları önemli değil, va
tandaşın can güvenliği önemli ve öncelikti değil, 
231 imzalı dilekçedeki imzaların sahici olup olmadı
ğı önemli. Gereği için ds bu işi, vatandaşın şikâ
yetçi olduğu, yakındığı karakola gönderiyor..; 

Sayın senatörler; 
Yıîdıztepe ve Köstence mahallelerine girmek 

için Köstence deresine girmek gerekiyor. Köstence 
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deresinin girişinde Ülkü Ocakları binası ve onun tanı 
karşısında da ülkücülerin oturdukları kahvehane 
varj Mahallelere geçmek için buradan geçmek zo
rundadır vatandaşlar. Ülkücüler, Köstence ve Te
pecik mahallelerimin iki yakasını, eşkıyanın dağbaş-
larında dere ağzını tutmaları gibi tutmuşlar; geç ge-
çebiîirsen... Aylardan beri çoğu yurttaş da bu de
reden, ülkücülerin bulundukları bu boğazdan içeri
ye geçemiyor. Önce kendi yöntemlerince ihtar edi
yorlar: «Ülkü Ocaklarına kaydım yaptır!..» Ya da 
«Her ay Ülkü Ocağına şu kadar para vereceksin!..» 
diyorlar. «Olmaz» dediğin zaman, yandın. Mahal
lelere geçemezsin, trene binemezsin, pazara ine
mezsin... Eğer geçmeyi denersen, ya dövülürsün, 
ya da beğendiğin beğenmediğin hakaretlerin tümünü 
oracıkta görürsün.. 

Sadece burası mı, sadece Köstence deresi mi?.. 
Hayır. Mamak istasyonuna, Mamak pazarına in
mek de böyle. Çağlayan mahallesi, Mamak istasyo
nuna ve pazar yerine 200 ifâ 300 metre uzaklıkta; 
ama gelin görün ki, birtakım zorba, aylardır halkı 
istasyona indirtmiyor, pazara bırakmıyor. «Komü
nistler geçemez bu yakaya...» Komünist dedikleri, Ül
kü Ocaklarına kayıtlı olmayanlar, ya da CHP'ye oy 
verdikleri bilinen yurttaşlardır. Mamak istasyonunun 
bir yakasını ülkücü komandolar tutmuş, diğer yaka
sını karşı görüşte olanlar, Ara boşluktan geçmek, 
istasyona inmek, asfalt yola çıkmak, Çağlayan ma
hallesinde oturanlar için şu anda olanaksız. 

Ülkücü Uzun Nuri, tam bîr Hükümet Mamak'ta. 
ÜJkücü Uzun Nuri... Mamak'a gelen minibüsten 10 
lira, Mamak'tan kalkan minibüsten 15 lira alıyor 
Ülkü Ocaklarına. Pazara sergi açanlar, yalnız be
lediyeye değil, Uzun Nuri'ye de vergi veriyorlar. 
Uzun Nuri bununla da kalsa iyi; Ülkü Ocaklarına 
üye olmayan, Ütkü Ocaklarına kayıtlı olmayan yurt
taşlardan, pazara geldikleri zaman makbuz kesi
yor, pazara getirdikleri paraları da paylaşıyor. 

Bakınız bu konularda yurttaşlar ne diyorlar: 
«Bey, yanımıza bîri yanaşıyor, hatta affedersiniz, 
bir dakika bakar mısınız? diyor; durur durmaz etra
fınız bir grup tarafından çevriliyor. Vuran vurana 
artık. Kimseyi tanık da gösteremiyorsunuz, kor
kuyor herkes. Tanıklık yapanı o sırada; kavga sıra
sında, olay sırasında size sahip çıkanı, bir - iki gün 
içerisinde ne yapıp yapıyorlar, benzetüyorlar.» 

Yılar yılı sesini ve söyleşilerim dinlediğimiz Sey
fettin Sığmaz'uı kızı Çiğdem Sığmaz'ın başına ge
lenlere bakınız: «İçcebecMen geliyordum, istasyonu 

geçince üç kişi yanıma yaklaştı ve küfretmeye baş
ladılar. Kardeşlerimi öMüreceklerini, evimizi ha-
veya uçuracaklarını söylüyorlardı. Korktum; bayıl
mışım. Beni bir dükkâna almışlar. Ayıldığını za
man bir tamdık çağırdılar, beni köprü altımdan ge
çirdi ve eve geldim. Meğer komandolar beni, Mahir 
Doğan'ın kardeşi sanmışlar, bir başkasına benzet
mişler.» 

Mahir Doğan, Almanya'da çalışan bir işçinin 
oğîu. Kardeşi Murat, arkadaşı Ercan ile şimdi içe-
Didê  Mamak'ta vurulan Ülkü Ocaklı gencin zanlı
ları olarak yatıyorlar. Anneleri Fikriye Doğan göz
yaşlarını sile sile şunları söyledi: «Bey, bize yapı
lanlar, işgal alanda bulunan ülkelerin insanına bile 
yapılmaz. Beni dışarı çıkarmıyorlar, «komünistlerin 
annesi» diye birbirlerine gösterip, küfrün, adi sözle
rin her türlüsünü söylüyorlar. Halbuki, benim içeri
de bulunan iki oğlumdan en büyüğü 18 yaşında. 18 
yaşındaki bir çocuk komünistliği ne bilir? Bize Pülü-
mürlü olduğumuz için komünist diyorlar. Mamak'ta 
vurulan Yaşar Kıhç'ın vurulduğu, gün saat 12.00'de 
(Sayın İçişleri Bakanı, şimdi vereceğim isimleri iyi 
almalıdır) Cengiz Teke, Kadir Kurulay, Nihat Çi-
ner, mahallede, istasyon civarında atışa başladılar. 
Karakol, bunların atış yaptıkları yere 100 metre ile
ride idi. Ses çıkarmadılar. Saat 19.00'da Yaşar vu
ruldu. Biraz sonra, yukarıda adını söylediğim ko
mandolarla polisler evime geldiler, arama yaptılar, 
10 yaşındaki oğlum Şahin'in boynunu sıktılar, yüzü
ne tabanca dayadılar; Söyle, annen silâhları nereye 
sakladı? Diye korkuttular. Sonumda iki oğlumu gö
türüp içeri alttılar. Onlar orada yatıyor, .ben bura
da evimde bekliyorum, dışarı çıkamıyorum.» 

Aynı konuları, bir de Mamak Köstence mahalle
sinde ve Tepecik'te dinleyelim: «Mahallemizde Şev
ket Yıldırım, Yunus Yıldırım, Bekçi AK Aydoğan, 
komandoları organize ediyorlar. 

Bekçi Ali Aydoğan'ın işaret ettiği evin kapısını, 
penceresini aşağı alıyorlar. İstasyona inemiyoruz. 
Ankara'dan gelince istasyondan evimize geçemiiyo-
ruz. Ülkü Ocakları Önünde kesiyorlar önümüzü; ya 
hakaret ediyorlar, ya da dövüyorlar. İşy erler im ize 
saat 04.30 ilâ 05.00 sıralarında hareket ediyoruz. 
Onlar; yani komandolar kalkmadan, ortalık ışıma
dan mahalleyi terkediyoruz. Akşamları belli bir yer
de topıanıp, mahallelere öyle geliyoruz. Kadınlar, 
kızlar aşağı hiç inemiyorlar. («Aşağı» dedikleri yer 
istasyon) Pazarı yasak ettiler bize. Çocukları dük
kânlardan bir şey almaya bırakmıyorlar, gönder-
sek bile, çocuklarımız buralara giremiyorlar.» 
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Bunları anlattıkça anlatıyor mahalleli. Olayın 
bîrinden diğerine geçiyorlar. «Artık korkumuzdan 
birbirimize tanıklık da yapamıyoruz. Geçen gün 
Bekçi Ali'nin iki oğlu, Hakkı YıMız'ın kahvehane
sine silâhlı baskın yaptı. Bu olaya Demir İlgoz ta
nıklık etti. İkinci gün kendisimi mahallede kovaladı
lar; o da kaçıp Erzurum'a gitti. Bunlardan karakol 
da korkuyor. Polislere hep «Ağabey» dıiyorlar. 
Kahvehanede beraber oturuyorlar, oyun oynuyor
lar. Şikâyetlerimizden bir şey çıkmadığı için, artık 
onlara da; yanü İçlikleri Bakanına da, Valiye de ve 
diğer yerlere de duyuraımyoruz.» 

«Bunlardan karakolda korkuyor.» sözünü beHci 
yadırgayanlarınız olur sayın senatörler; ama ben si
ze bir örnek vereyim: Korkunun nenelere vardığını 
daha iyi anlamış olursunuz. 

Divriği'de çıkan son olaylarda beş kişi tutuklan
dı. Bu beş kişi tutuklanma kararma itiraz eder. 
Yargıç, bu İtirazı inceledikten sonra yen! bir kararla 
isteklerini reddeder. Red kararında şöyle bir cümle 
var. Yargıç, tutukluluk kararınızı kaldırın diyenle
rin isteğini reddettiği kararma yazdırıyor şimdi oku
duğum cümleyi. «Tutukluluk durumunuzu can gü
venliğim olmadığı için kaldıramıyorum.» Bunu zap
ta Divriği yargıcı yazıyor. 

Bu cümle, Türkiye'de faşizmin nereye vardığım 
göstermesi bakımından önemlidir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tanık yok 
mu?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu cümle, huku
kun kimlerin elinde kaldığım göstermesi bakımından 
önemlidir. Bu cümle, her yönü ile, her anlamıyla 
önemlidir ve üzerinde durmaya değer ölçüdedlir. Yar
gıç, bu durumda olursa, diğer kamu görevlilerin
den ve mahalle halkından ne bekleyebiliriz artık, siz
ler düşünün... 

Ne diyor mahallen'?.. «Baskınları dışarıdan adam 
getirerek düzenliyorlar. Bu mahallede oturanları, 
bu mahallede kullanmıyorlar. Bakanlıklarda çalışan 
gençler (beşer amyüzer, biner; geçen seneki kayıtlara 
göre 140 bin kadronun kullanıldığı gençler; bakan
aklarda çalışan gençler) geceleri bu işlerde kuşanı
lıyorlar. 

Ticaret Bakanlığında, Konyak gençler toplanı
yor. Onların çoğu çahşmıyor; boş geziyor; ama ge
celeri işte bu baskınlarda bükmüyorlar. 

Yıldız mahallesinde Kenan Düzen, birkaç gün 
önce komando baskınında vuruldu. O gün baskına 
gelenlerin hepsi Yozgat'tan ve Kırıkkale'den gelmişler
di.» 

i Anlatılanlar arasında sayın senatörler; bir ilginç 
j konuya daha rastladım. Hatırlarsınız, geçen sene 

ders krtapîan üzerinde hür tartışma çıktı. Felsefe ders 
kitabında yazılanlar için Damştaya dava açanlar 
oldu. Bizler kitaplarda yazılaman çoktan unuttuk; 
ama Felsefe kitabı için Danıştaya dava açan ve ki
tabin okutulmasun şu karar ile yasaklatan Çağlayan 
nahiyesindeki Mehmet Demirbilek'in başı dertte 
Deınirbijek diyor ki; «Bu davadan sonra başımız 
derde girdi. Her gün evimiz aranıyor. O üç oğlumun 
birini bırakıyorlar, birimi içeri atıyorlar. Oğlum 
Abdullah Demirbilek, Yaşar Kıhç'ın vurulmasın
dan iki gün önce Almanya'ya gitmişti. Yaşar'm vu-
rulmasından önce onu sorumlu tuttular. Onun yurt 
dışında olduğunu anlayınca, bu defa oğlum Yarbay 
Demirbifek'i içeri aldılar.» 

Bu mahallelerde kinimle konuştumtsa sayın sena
törler, bunlara benzer şeyleri söyledi ve bu söyle-
r?nleri öbek öbek insanlar doğruladı. 

«Kapımızın önündeki okula çocuğumuzu bırak
mıyorlar, siz komünistsiniz, Kurtsunuz, Alevisiniz 
diyorlar. Valiye, İçişleri Bakanlığına, Karakollara 
defalarca bunları duyurduk; ama hiçbir şey değişme
di, üstelik dilekçelerimizi karakollara gönderdiler, 
yeni yeni eziyetlerle, hakaretlerle, işkencelerle kar
şı karşıya ksîdık.» deniliyor. 

Her gün radyo ve televizyonlardan barış çağrıları 
yapanlar buna, daha doğrusu bunlara ne buyururlar 
acaba?.. Yalan mı derler, ne derler; anlamak öğren
mek istiyorum. 

Köstence bayırında arka arkaya yaslanmış gece-
j konduda oturan üç Erzurumlu kardeş dadaş şöyle 

diyor; «Biz Erzurum Çat kazası Kumaşh mezrasında 
ağanın baskısına dayanamadık, kaçıp buraya gel
dik. Şimdi, ağanın baskısını arıyoruz bey. Ağa yıl
da bir iki defa; en çok bir iki defa kapımıza gelirdi, 
bunlar her gün önümüzü kesiyor. Her gün evimizi 
birimiz bekliyoruz. Ü&ü Ocaklarına para verme
dik diye komandolar öMürecek bizi. Her sabah 
4,30'da kalkıp karanlıkta kaçıyoruz mahalleden. Kös-

| tence yolundan bizi mahalleye geçirmiyorlar.» 
I Tabiî, bu Köstence yolu dediğim zaman, cid

den o yamaçları, o kayalık semti bilmeyenler bu 
ı yolun ne denli önemli olduğunu kolay kolay anlaya

mazlar. Geçiş yolu orası, başka değil. 
Bu sözlere, sayın senatörler ben bir yanıt bu-.. \ lamadım. Sayın Korkut Ozal ne buyuruyor ve ona 

f i umut bağlayanlar ne der icaba?.. Eğer bunlarda bir 
İ kuşkusu olanlar varsa; başta Sayın Bakana söyKiyo-
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ram, buyursun beraber gezelim buraları, konuşa
lım bu vatandaşlarca. Görsünler, anlasınlar, halk 
ne yapıyor; Başkent Ankara'nın mahallelerinde ve ge
cekondularında. 43 kişi ille Senatoyu tatile sokup de
nize gidenler görsünler, öğrensinler bunları. Halk 
istediği yoldan geçemiyor, pazarına, çarşısına çıka
mıyor, kahvesinde oturanuyor ve evinde rahat uyku 
uyuyaımıyor. «Ağa düzenlini arattınız, diyor» adam 
bize. «Erzurum'daki ağalık düzenini biz Köstence'de 
'arar duruma geldik.» diyor.: 

Saldırganlar, Güvenlik Kuvvetlerine «Ağabey» 
diyor, beralber oyun oynuyor, aramaları bizzat sal
dırganların kendileri idare ediyor. Mamak'ta biraz 
önce isimlini verdiğim üç komando, her olayın hem ta
nığı, hem de güvenlik kuvvetlerinin mahallede rehberi. 

Tanıklık müessesesi kapanmıştır Ülkemizde. Kor
ku, baskı, yılgınlık yayılmıştır bu mahallelerde. 
Sadece mahallelerde değil, yargıçlar, savcılar kor
kar olmuştur Ülkemizde. îşte Divriği Yargıcı... Vali 
Yanadanakui'un yanına kapalı araba ile gelmiş. 
Ona da, tekrar etmiştir biraz önce, «Can güvenliğim 
olmadığı için tutukluların tutukluluk kararım kaldı
ramıyorum» dediğini. Kimdir bu yargıcın can gü-
venüüğini tehlikeye sokanlar?.. O Vali, bunu üç par
lamenterin yanında duymuştur; ama ne yapmıştır?.. 
İçişleri Bakanına Divriği olayları için ne rapor ver
miştir?.. Öğrenmek istiyorum Sayın Korkut Özal'dan 
ve Hükümetten* 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hükümet var 
mı?lS 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Diyor kii yurttaş; 
«Ağabey, biz telefon ediyoruz, böyle böyle oldu, 
durumumuz mahallede böyle böyledir; polis gelip 
bizi topluyor; Ülkü Ocaklılar kimi gösteriyorsa, ko
mandolar kimli işaretliyorsa suçlu o. Polise göre 
suçlu o; onu yakalayıp götürüyorlar.» 

Tuzîuçayır'dan 40 ana toplanmış, İçişleri Baka
nına gitmiş; anlatmışlar onlara da bu söylediklerimi. 
Sayın Bakan, «Sürecek bu, 1 - 2 sene daha» demiş. 
Görüştüğü hanımlara, «Sürecek, sürecek, bu, 1-2 
sene daha sürecek», demiş. 

Ben anlayamadım; ne sürecek?.. 1 - 2 sene daha 
nasıl sürecek?.. Niçin 1 - 2 sene; daha fazla, daha az 
değil?.. Ben bunu anlayamadım. Bize bu konuda da 
bir açıklama yaparsa çok iyi olur. 

Sayın senatörler; 
Bunlar İçişleri Bakanının isteği ile kesilecek, ya 

da sürecek konular değil. Kimse bize ahkâm kesme
sin kendi kendine. Avutmanın, nasihatin çağı 

* çoktan geçmiş. Kimin ne diyeceğini, ne düşün-
I düğünü televizyonda daha ağzım açmadan vatandaş 

anlıyor. 
Düzeni bozanlar, düzeni bu hale getirenler, düze

nin başında durduğu sürece bunların olacağını bili
yoruz. Bu bilincin sancılarını çekiyor halk. Bunu biz 
de iyi bilelim. 

Köstence'de karşıma geçen bir genç, «Ağabey, 
geçen gün bacım yanımda gelirken Kelkit'li koman
dolar bana ve bacıma küfretti. Ne yapayım, silâhım 

i yok. Eğer silâhım olsaydı, onlan bir bir vururdum.» 
dedi. Bunu işgal altındaki bir ülkede duyabilirsiniz, 
sayın senatörler. Türkiye'nin kimin işgalinde bulun-

) duğunu anlamak istiyoruz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İşgalden daha 

berbat. 
I NİYAZİ UNSAL (Devamla) — İnşallah ile ma

şallah ile bu işler yürümez. Artık işin ipi kopacağa 
! benziyor. Bunu işaretlemeyi burada görev sayıyoruz. 
I Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
j BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unsal. 
I 3. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Hüsamettin 

\ Çelebi'nin, Anayasanın 3 ncü maddesini vahim ölçüde 
i ihlâl eden ve millî bir tehlike olarak gelişen duruma 
\ dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhurbaşkanlığınca Seçüen Üye Sayın Hüsa-

j metin Çelebi, Anayasanın 3 ncü maddesini vahim öl-
| çüde ihlâl eden ve millî bir tehlike olarak gelişen bir 
) duruma değinmek amacı ile gündem dışı söz istemiş-
! * . 

Buyurunuz Sayın Çelebi. 
i HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
| Sayın Niyazi Unsal biraz onca vahim bir durumu 

önünüze sergiledi. Ben, başka ve fakat bana göre 
I daha önemli ve millî çapta bir vehameti sergilemek 

için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
i 1965'lerde Türkiye'de o zamanki Türkiye İşçi Par-
I tisinin Genel Başkanı bulunan Sayın Mehmet Ali 
| Aybar bir sözü sık sık tekrar ederdi ve şöyle derdi: 
| «Türkiye'nin gündemindeki tek konu sosyalizm-
i dir.» Sayın Aybar bu söz ile bir siyasal temennisini 

ve herhalde ileriye yönelik bir teşhisini söylüyordu. 
j Çok da tepki görmüştü. Zaman akıp giderken Sayın 
\ Aybar'm pek boşuna konuşmadığı anlaşılmıştır ve 
• konum bu değildir. 
| Aybar, gelişen olaylar ortasında sosyalist akımın 

içinde kendisine yer bulamayan veya bulunamayan 
adam haline de gelmiştir. Konum, bu da değildir. 
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Sayın senatörler; 
Şimdi ben de bir cümle söylemek istiyorum; ama 

bir temennimi değil. Yanılmış olmamı çok arzu ede
rek, bir endişemi ve yakın gelecek ile ilgili bir teşhi
simi arz etmek istiyorum. 

Bugünkü Türkiye'nin gündemindeki başlıca ko
nulardan biri, vatan ve millet bölücülüğüne yönelmiş 
olan hareketlerdir. Ne demek istediğimi Anayasanın, 
«Devletin bütünlüğü; resmî dil; başkent» başlıklı 
3 ncü maddesini kısaca hatırlatarak anlatmaya çalı
şacağım. Bilindiği üzere Anayasamızın 3 ncü maddesi 
şudur: 

«Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütündür. 

Resmî dil Türkçedir. 
Başkent Ankara'dır.» 
Şimdi de bu 3 ncü maddenin sadece bir tek cüm

leden ibaret bulunan gerekçesini sunuyorum: 

«Türk Milletinin ve Türk ülkesinin bölünmezliği 
ve bütünlüğü her türlü izahtan vareste bir tarihî vakıa 
ve hukukî bir temeldir.» 

Anayasa koyucusu böyle söylüyor, başkaca bir şey 
yazmayı zait buluyor. 

Sayın senatörler; 
Yüksek Kurulunuzca bilinmektedir ki. Anayasa

mız, ülke ve müîet bütünlüğü konusunda bununla 
yetinmemiştir. Daha «Başlangıç» bölümünde, mil
letin bütün fertlerinî kaderde, kıvançfa ve tasada 
ortak, bölünmez bir bütün olarak saymıştır. Daim 
2 nci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin nitelikle
rini belirtirken, bu niteliklerden birinin «Millî Dev
let» olduğunu kaydetmiştir. 11 nci maddesinde, Dev-
letin, üîkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü aley
hindeki akımları, eylemleri ve işlemleri özgürlük say
mamış, özgürlüğün kullanılması saymamış ve güven
cesi altına almamıştır. Bu hususu, bu son söylediğim 
hususu Anayasamızın başka maddeleri defaatle, mü-
kerreren teyit etmiştir, tekrar etmiştir. Hukukî du-
rumumuz kısaca budur. 

Ama bir de fiilî durumumz vardır. Şimdi, içim 
sızlayarak, kelimeleri seçmeye çok dikkat ederek, 
her zamankinden daha çok dikkatli olmaya çalışarak 
kîsaca bilginize şu hususları sunmak istiyorum. 

1. Türkiye'de millet bütünlüğü olmadığı bilim
sel araştırma yaftası üzerine yapıştırılmış kitaplarla 
halkımıza - tabirimi çok mazur görün - yutturulmak 
İstenmektedir. 

2. Aynı bilimsel yaftalı araştırmada ve araş
tırma çevresinde seri numaralarla yaymlanan kitap
larda «Kemalizm, yarana dayaüı resmî bir ideoloji
dir.» safsatası yapılmaktadır. 

3. Türkiye'de millet birliği düşüncesini savun
dukları için, siyasî hayatımızın Cumhuriyetin baş-
ÜEügıcMîdsn bugüne kadar gelen bütün kuruluşları, 
o arada Türk Tarih Kurumu, o arada Türk Dil! Ku
rumu ve bugün mevcut Parlamentoda temsil edil
mekte bulanan bütün siyasi teşekküllerimiz, bu si
yasî teşekküllerin yöneticilerinin her biri hakaret
lere uğratılmaktadır. Devleti kuran kadroların eseri 
oian Sayın Cumhuriyet Halk Partisi, bu kitaplar
dan birinde 50 sayfalık bolüm içinde hakarete uğra
mış siyasî teşekküMinıüzdür. Gericiiîğîîîdeıı, ırkçılığın
dan, faşistliğinden; her şeyinden bahsedilebilnıekte-
dir. 

4. Parlamentomuzda şerefle görev yapan, yalnız 
kendilerini seçen üîeriai değil, milletimizin bütünü 
için hizmet yapma azmi, kararı ve onuru içinde dav
randıklarına teker teker şahit olduğumuz arkadaş
larımızın bir bölümü, isim sayılarak, «Beiîi bir da
vanın hainleri ve Türkiye Cumhuriyetine satılmış in
sanlar» diye yaftaianabihnektedir. 

5. Vatanımızın bir bölgesinde oturan ve en az bi
zim kadar bu vatana, bu devlete bağlı bulunduk
larından as?a hiç kimsenin şüphe etmeye hakkı bu
lunmayan vatandaşlarımız, işte bu geliştirilmekte 
oüaiî ayrılık, iki'ik, (Hatta mümkünse onun yanına 
konulan bazı ilâvelerle görülüsor) sc.ıra üçüik, dört
lük noktasında devlete karşı isyana teşvik ediliyor. 

6. Bir yurt köşesinde «ayrılık için referandum ya
pılması» konusunda beş - altı ay önce yaym kampan
yası açan gazete Türkiye Büyük Müîet Meclisinin 
kütüphanesinde, arşivinde mevcuttur. Benim bir soz-
Eü soru önergeme cevap vermiş bulunan zamanın 
Adalet Bakanının cevabı bende mevcuttur. Gazete 
çıkmaya devam etmektedir. Sorumluları gazeteyi 
yöiietmeye devam edebilmektedirler. 

Sayın senatörler; 
7. Bu edebiyat cümlesi içinde şimdi «Bilimsel ger

çek, nesnel gerçek» ifadeleri altında, şu üzerine he
pimizin titrediğimiz Lozan Antlaşmasının, Sevr pa
çavrasından daha gerici ve daha barbar clduğu ya-
zılabirmektedlr bu Türkiye'de. Gerekçesi de söy!eı> 
ınekteiLY. Buraya yazmamıştım; ama fırsat çıktı arz 
etmek isterim. 

Sevr; Anadolu'nun sadece Türklerle meskûn böl-
gelerinde bir Türk Devleti kurulmasını öngördüğü 
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hsîdc, işle bu Lozan denilen ve onların dimîe gö
re paçsvra sayılan, gericilik, barbarlık belgesi sayı
lan Ant-aşma, Anadolu'da bütünlüğü sağlamış ve 
bunu da Millî Mücadeleyi yürüten kadrolar İngiliz 
ve Fransız empcryaüsîleriyle birleşerek temin etmiş
ler. Bunlar hep bilim yaftası altında yutturuluyor. 

Sayın senatörler; 
Şimdi son bir gelişmeye geliyorum. Son zanıan-

înrda Türkiye'de «Yarısı Türkçe yayınlar» kampan
yası başlamış bululuyor. Bakınız Meclisimizin ki-
tap!>ğınu sık sık, her sayısı alman ve meraklılarının 
takip ettikleri bir dergi arz ediyorum. İşte içinde 
Türkçe ve Türkçenin yanında başka bir dilde bir 
metin. Bu bir tanesi değildir; benim bugün son sa
yı olarak kütüphaneden aldığım. 

Şimdi İzmir Vali Vekilinin, «duvarlardan fa'sn 
yafta'arı ve isimleri silme gösterisi yapıyorum» diye 
:;?zeteci çağırıp resim çektirdiği günlerde; İstanbul 
Valisinin, sanki Türkiye'de kanunlar yeni yapılıı iş 
gibi, «Duvarlara yazmak da yasaktır, söylemek de 
yasaktır, bağırmak da yasaktır» diye genelge çskart-
hğs günlerde ve Sayın Ünsal'ın ifade buyurdukları 
gibi, bazılarının çok da başarılı İçişJeri Bakanı say
dıkları Bakanın şu günlerinde; İstanbul'un, Anka
ra'nın, İzmir'in bütün büyük caddelerinde yansı 
Tü'kçe bir gazetenin çıkışı meraklılarına, erbabına 
müjdcleurncktcdir ve nihayet çıkmıştır. İşîe e'imde; 
bunun da yansı Türkçe. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Başlığı ne? 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Müsaa
de buyurun. 

Bu gazete... 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Ankara) — Hangi dil Sa

yın Çelebi? 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamîa) — Efen

dini, müsaade buyurun, İzin verin efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Mü

dahale etmeyin. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Efendim, 

bu gazete Türkçe olmayan metinlerinde ne yazıyor 
bilmiyorum; ama şu başlık altındaki ibareleri açık-
îayan ilk sayfaya göre bu gazetenin adı «Yurî Güne
şindir. Öyle midir, onu da bilmiyorum; ben o dili bil
miyorum. 

Sayın senatörler; 
Ayrıca bu gazete öbür yansiyîe ilgili tedrisat yap

maya başlaiis-ştır; «Alfabesi nasıldır, hangi kelime 
ne anlama gelmektedir, buyurun okuyun?» diye. İş
te burada. 

Aynı Türkçe metin açıklamada, bu gazetesin Öz
gürlük, eşitlik, barış ve gelişme çabasında olduğu 
kayıtlıdır. Hiçbir şey söylemiyorum. Şu ibarelere hiç
bir itirazım yok. Yanlış anlaşılmamasını özellikle 
rica ederim; ama aynı çabalarla çıktığını ilân eden 
Türkiye'de şu anda herhalde 50'ye yakın; ama tama
mı Türkçe yayın var. Eğer maksat, münhasıran bu
rada yazıldığı gibi özgürlük, eşitlik, barış ve geliş
me ise, bu öbür yarı ne oluyor? Onu öğrenmek isti
yorum ve Parlamentonun önünde, Yüce Senatonun 
öuündc bu ibarenin altını çizmek istiyorum, 

Sayın senatörler; 
Aslında altı çizilecek sorun; Türkiye'de faşizmin, 

Türkiye'de komünizmin; şu iznıin, bu izmin yarat
tığı büyük tehlikelerdir muhakkak; ama Türkiye'yi 
bölerek bir noktaya gideceğini söyleyen hiçbir teh
likeden ne faşizm, ne konünizm daha tehlikeli de
ğildir. Ben bu inançla huzurunuzda bulunuyorum. 

Şimdi efendim denebilir ki, «Türkiye'de 100 yıî-
daıı beri çıkan .Rumca gazete var, Türkiye'de şu ka
dar yıldan beri çıkan Yahudice gazete var, Ermeni
ce yayın var; ne olmuş bu dille de yayın yapılsa?..» 
Mantikî görülebilir; ama şöyle de bir fark var sayın 
senatörler; 

Ermeniler, Yahudiler, Rumlar, uluslararası anlaş
malarda azınlık olarak tanımak durumunda ka-ılığı-
mız ve azınlık hukukundan yararlanan kitlelerdir. 
Benin; malumatım yok, burada devletler hukukunun 
hocaları var, hukukun çok derin, uzmanlaşniiş tem
silcileri var. Diyebiliyorlar mı ki, «Bu saydıklarınız
dan başka bir azınlık daha vardır ki, o da uluslarara
sı anlaşmaların teminatı altındadır, o da eğitim ya
pabilir, yaym yapabilir?...» Denilebileceğini sanmı
yorum. 

Şimdi aslında arz etmek istediğim şudur sayın 
senatörler: 

Türkiye'de Anayasa hukukumuz yönünden yol: 
olan bir azınlık yaratma ve şu veya bu endişelerle 
organize siyasal güçleri kendi arzularına rânı edip, 
yarattıkları azınlığı büyüterek sonunda Devletin ba
şına badireler açma ve milleti büyük tehlikelerle kar
şı karşıya getirme oyunu sergilenmektedir. Bu, Ana
yasaya aykırıdır. Bu, arz ettiğim gibi, Anayasanın öz
gürlük saydığı bir husus değildir, Anayasanın gü
vencesi altında bir siyasal faaliyet değildir. 

j Bu düşüncelerle Hükümeti, muhalefeti, ilgil', yei-
! kili ve sorumlu herkesi ve her kurumu ve özellikle 

de teminat altında çalışmak durumunda bulunan 
| (Hamdoîsun) yargı organlarımızın bütününü tarih 
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Önünde sorurnlulukîarını idrake davet etmeyi kendim 
için naçizane bir görev sayıyorum ve sözlerimi, Ku
rucu Mecliste bugün hepimizin uymakla mükellef 
bulunduğumuz, korumaya and içtiğimiz, Anayasa
nın Komisyon Sözcülüğünü yapmış bulunan Sayın 
Muammer Aksoy'un, 3 ncü madde görüşülürken zap
ta geçmiş o'an, bence çok önemli iki - üç cümlesiy
le tamamlamak istiyorum. 

Sayın Prof. Aksoy, neden 2 nci maddeye «Milli-
yctçih'k» kelimesi konulmamıştır da «Millî» konul
muştur konusu 2 ne! madde geçtikten sonra 3 ncü 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldızın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin «Sorular» 
kısmına geçiyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Ahmet 
Yıldızın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 

Sayın Yıldız?.. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soyu ertelenmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, kurulması düşü
nülen aika'oid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Bu sebeple soru ertelenmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankanın, Mardin Vilâyetinde yapılan bir 
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/58) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 
4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş in, bir tekstil anonim şir
ketinin, teşvik belgesine uygun olarak ithal etmek is
tediği İsviçre mamulü makinelere dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü sorusu. (6/65) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?., Buradalar. 

madde görüşülürken bir defa daha eîe alınınca, kür
süye teşrif etmiş ve aynen şunları söylemiştir: 

«Bazı öyle kaideler vardır ki, cemiyetin bağlı ol
duğu öyle inanışlar vardır ki, bunların hukukî temi
nata ihtiyacı yoktur. Onlar Anayasa üstünde millî 
teminata sahiptir. Türk milliyetçiliği de bunlardan bi
ridir.» 

Sabrınız için teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hüsamettin 
Çelebi. 

Sayın Bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaşın, Türk Civa İşletmeleri 
Anonim Şirketine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/72) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanı tarafından söziü olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Prof. Fethi.Çelikbaş 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşar
lığının teşebbüsü ve Etibank'm önderliğinde cazip 
reklâmlar yapılarak halkın, % 60 sermayesine iştiraki 
sağlanan «Türk Civa İşletmeleri Anonim Şirketi», 
dünya civa fiyatlarının büyük düşüş kaydetmesi so
nucu halen mühim bir malî müzayaka içine düşmüş 
görünüyor. 

1. Muteber bir Kamu İktisadî Teşebbüsümüzün 
yönetim kurulunda çoğunluk teşkil ettiği yukarıda adı 
geçen anonim şirketin durumu hakkında Bakanlığınız 
ne düşünmektedir?. 

2. Adı geçen anonim şirket yönetim kurulunun, 
şirketin durumu hakkında önerileri olmuş mudur?. 
Bu Öneriler üzerinde Etibank ve Bakanlığınızın görüş
leri nelerdir?. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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3. Devlet kuruluşuna güvenerek şirketin hisse se
netlerini satın alan ve 250 yi mütecaviz olduğu tah
inin olunan tasarruf sahiplerini hayal kırıklığından 
kurtaracak Hükümet seviyesinde alınması gerekli ted
birler düşünülmekte midir?. Bahis konusu şirketin 
akıbeti hakkında Bakanlığınızın noktayı nazarı ne-
c»îr. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, sözününc başlamadan evvel bir hu

susu hatırlatmak istiyorum. İçtüzüğümüz size bu ko
nuda ilk görüşme için 15 dakikalık bfr süre tanımıştır. 
Bunu bilgilerinize sunarım. İkinci bir defa 15 dakika
lık bir hakkınız daha vardır; sayın üye konuştuktan 
sonra, 

Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ 'KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN tNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Öncelikle Sayın Prof. Çelikbaş'ın suallerine cevap 
sunmakta geciktiğini için özür dilerim. 

İkinci temas etmek istediğim nokta, civa endüstri
sinin dünyadaki, bilhassa çevre sorunları üzerindeki 
menfî etkileri doîayısiyle büyük kayba uğradığı, bü
yük fiyat düşüşlerinin başgösterdiği ve bunun netice
si büyük ölçüde kısmen de, itiraf edeyim, öyle sanı
yorum ki, pek başarısız bir idare neticesi yeniden 
toplumun, hiç olmazsa özel şahısların katıldığı bir te
şebbüsle bir başarısızlık örneği verilmiştir. Bu da üzü
cü bir yönüdür. 

Şimdi sayın senatörümüzün suallerine sırasiyle ce
vap arz edeceğim. Birinci suallerinin cevabı : 

Türk Civa istetmeleri Anonim Şirketi % 40'ı Eti-
bank Genel Müdürlüğümüze ait olan 15 milyon TL. 
lık nominal sermaye ile kurulmuş, takriben 197 kişi 
civarında ortağa olan bir karma teşebbüstür. Etibank 
Genel Müdürlüğümüzden sonra °/Q 2,8 nispetinde iş
tirakiyle en büyük ortak Transtürk Holding Anonim 
Şirketidir. Ancak, adı geçen firma, holdingine dahil 
Meban {Şirketi aracılığı ile Türk Civa İşletmeleri Ano
nim Şirketinin hisse senetlerinden oldukça büyük bir 
kısmını toplamış bulunmaktadır. 

Etibank Genel Müdürlüğümüz, Tirk Civa İşlet
meleri Anonim Şirketinin teşebbüslerini desteklemek 
için 35 milyon TL. civarında açtığı krediler nedeniy
le en büyük alacaklı durumundadır. Türk Civa İşlet
meleri Anonim Şirketinin toplam borcu 45 milyon 
TL, mn aşmış, birikmiş zaran ise 20 milyon TL. ci
varındadır. Türk Civa İşletmeleri Anonim Şirketinin 

en büyük ortağı ve alacaklısı olan Etibank Genel Mü
dürlüğümüz, şirketi malî çıkmazdan kurtarmak için, 
şirketin öngördüğü krom ve kömür girişimlerinde 
maddî yönden desteklemiş, ancak şirket bu çalışmala
rında da başarılı olamamıştır. 

İkinci suallerinin cevabı : 
Etibank Genel Müdürlüğümüz, Türk Civa İşlet

meleri Anonim Şirketinin malî durumuna köklü bîr 
çözüm getirmek için yönetim kurulunda konuyu mü
zakere ederek cdklî ölçüler içinde çareler aramıştır. 
Dünya civa fiyatlarının, maliyetinin çok altında bu
lanması doîayısiyle fabrikanın yeni bir imalâta dön
mesinden başka bir çözüm yolu görülmemiştir. Ev
velce girişilmiş olan krom ve kömür satışlarııuîaki gi
rişimler netice vermemiş olup, yeni bir çalışma srJıa-
sı bulunması zarureti başgöstermiştir. 

Fabrikanın mevcut tesisleri tadil edilerek sinter 
manyezit üretimine çevrilebilir. Bunun için de mun
zam yatırım gerekmektedir. İlk araştırma yılda 16 bin 
ton siüter manyezit için bir proje Türk Civa İşletme
leri Anonim Sirkelinin elemanlarına hazırlatılmıştır. 
Ancak, 20 milyon TL. lık sabit yatırım ve 36 milyon 
TL, lık işletme sermayesiyle toplam 56 milyon TL. 
hk bir yatırım söz konusu olmaktadır. 

16 bin ton yıllık manyezit ile başlanması halin;]e 
tesisin kurulu kapasitesinin °/0 36 sının kullanılıp, 
% 44 ünün atıl kalacağı dikkate alınarak Etibank 
Genel Müdürlüğümüz elemanları tarafından yeni bir 
proje hazırlanmışta'. Yeni projenin kapasitesi 45 bin 
ton yıllık sinter manyezit olup, 80 milyon TL. sı sa
bit yatırım, 25 milyon TL. sı da işletme sermayesi 
olmak üzere takriben 105 milyon Türk liralık bîr na
kit ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Üçüncü suallerine cevap arz ediyorum. 
Yatırım finansmanı şöyle düşünülmüştür : 

Yatırım için gerekli finansmanın sermaye tezyidi 
yoluyla temini. Ortakların iştirak etmeyeceği şimdi
den maalesef anlaşılmaktadır. 

Sermaye tezyidine gidilerek ortakların iştirak et
mediği bütün miktarların Etibank Genel Müdürlüğü
müzce satın alınması suretiyle diğer ortakların iştirak 
nispetlerini düşürerek gerekli finansmanın Etibank 
Genel Müdürlüğümüzce temini. Ancak, bu halde şir
ket sermaye tezyidiyle yeni bir varlık kazandıkça, ala
caklılar tarafından bu yeni varlığa haciz yoluyla el 
konularak yatırım imkânı ortadan kalkacaktır. Baş
ka bir deyimle, Etibank Genel Müdürlüğümüzün bu 
katkısı, % 60'ı diğer ortaklara ait olan şirket borçla
rını ve 20 milyon Türk liralık zararım tekabbüîden 
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başka bîr işe yaramayacaktır. Nitekim, halihazırda 
mahallî defterdarlık dahi şirketi icraya vermiş olup, 
Eti bank Genel Müdürlüğümüzün teminat vermesiyle 
icra «şimdilik» kaydıyla durdurulmuştur. 

Diğer ortaklara ait hisse senetlerinin satın alınma
sı yoluyla şirkete sahip çıkmak... Ancak hisse senet
lerinin çok düşük değerlerle el değiştirdiği ve belirli 
ellerde bulunduğu bilindiği için bu yol da mahzurlu 
görülmüştür. 

Etibank Genel Müdürlüğümüz ve diğer bütün ala
caklıların alacaklarım konsolide etmeleri şartıyle ser-
nsaye tezyidine gidilip, talip olunmayacak artan ser-
"nıayenin Etibank Genel Müdürlüğümüzce taahhüt 
edilmesi ve bu finansman kaynağı ile yeni yatırımın 
gerçekleşmesi... 

Bu çözüm şekii yegâne çıkar yol olarak, teknis-
yenîerinıizce öngörülmüştür. Çünkü, 45 milyon Türk 
lirası civarında borcu olan Türk Civa İşletmeleri Ano
nim Şirketinin bu borcunun belirli bir süre içinde 
konsoiidasyonu zarureti açıktır. 

Bu nedenle başta Transtürk ve bankalar olmak 
üzere borçların konsoiidasyonu için ön görüşmeler 
yapılmış ve hepsinden başlangıçta olumlu cevaplar 
alınmıştır. Bunun üzerine Etibank Genel Müdürlü-
ğamüzce derhal çalışmalara başlanılmıştır. Fakat, bek
lenmedik bir zamanda Etibank Genel Müdürlüğü
müzden sonra en büyük alacaklı olan Transtürk Hol
ding Anonim Şirketi verdiği söze rağmen, daha önce 
vermiş olduğu hatır senetlerini yenilemeyeceğini be
yan ederek bütün planların altüst olmasına neden öl
müş. Sonuç olarak bu yol da işlemez hale gelmiştir. 

Bu açıklanan hususlar muvacehesinde Etibank Ge
nel Müdürlüğümüzce, Türk Civa İşletmeleri Anonim 
Şirketinin Genel Kurulunu toplantıya çağırarak tas
fiye veya konkordato kararım almaktan başka çıkar 
yol kalmamıştır. Bunu teminen 9 . 9 . 1976 tarihinde 
Türk Civa İşletmeleri Anonim Şirketi fevkalâde kong
reye giderek Yönetim Kuruluna borçlarını tasfiye et
mek için varlıklarını satması yönünde yetki vermiştir. 
Şirket Yönetim Kurulu kendisine verüen yetkiye da
yanarak 94 ve 95 sayılı karanyla Şirketin menkul ve 
gayri menkullerini cari değerler üzerinden tespit et
tirmek amacıyle kamu ve özel kuruluşlardan sağlanan 
teknik kişilerden oluşan eksperler heyetine varlıkla
rını ekspertiz ettirmiştir. Eksperler heyetince hazırla
nan rapor Türk Civa İşletmeleri Anonim Şirketi Yö
netim Kuraiunca tetkik edilerek Şirket varlıklarının 
tespit olunan 66 555 955 Türk lirasından sarışının 
gazetelerde ilân edilmesine karar verilmiş (Ki, bu ka

rar 13 . 1 . 1977 tarih ve 1977/1 sayılı karardır) ve 
satış konusu günlük gazetelere ilân ettirilmiştir. Eti
bank Genel Müdürlüğümüz ilâm değerlendirmek için 
kendi elemanlarına satışı istenen varlıkları incelettire
rek menkul ve gayri menkullerin kıymetini tekrar 
ekspertiz ettirmiştir. Şirketin tespitine yakın bir de
ğerin elde edilmesinden sonra Etibank Genel Müdür
lüğümüz 8 . 3 . 1977 gün ve 20 828 sayılı yazısıyla 
Şirket Yönetim Kuruluna müracaat ederek, Şirket 
varlıklarını alacağım bildirmiştir. Başka herhangi bir 
alıcı da çıkmamıştır. Şirket, 1.1 . 3 .1977 tarih ve 
1977/3 sayılı kararıyle Etibank Genel Müdürlüğümü
zün teklifini uygun bulduğunu 11 . 3 . 1977 tarih ve 
M/67 saydı yazısıyle bildirmiştir. Satış işlemi sonun
da Şirketin bankalara, vergi dairelerine, sigortalara 
ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiye edilmesi, 
kalan meblâğ ile de ortakların hisselerinin belirli bir 
nispetinin ödenmesi gerçekleştirilecektir. Halen şirket 
borçlarıma büyük bölümü tasfiye edilmiş olup, geri
ye kalan çok az kısmı için işlemler yürütülmektedir. 
Menkul ve gayrimenkullerin mülkiyeti Etibank Ge
nel Müdürlüğümüzce devir alınınca daha önce fizibi
litesi yapılmış olan projenin ışığında tesisler süratle 
slnter manyezite dönüştürülecektir. Çünkü, bugünkü 
civa fiyatîanyle tesislerin daha uzun yıllar çahşhrıia-
mayacağı açıktır. Şirketin iflâs yoluyle tasfiyesi do 
düşünülebilirdi. Ancak, bu durumda tasfiye uygula
masının meseleye uzun yıllar çözüm getiremeyeceği 
ve bu yüzden en büyük alacaklı olan Etibank Genel 
Müdürlüğümüzün zarara uğrayacağı düşünülerek if
lâsa gitmeden çözümleme yolu seçilmiştir. Nitekim, 
bu anlayışla Türk Civa İşletmeleri Anonim Şirketinin 
iflâsını talep ederek mahkemeye başvurmuş pek çok 
alacaklı itibar ederek mahkemelerin sonuçlarını en
gelleme yoluna gitmiştir. 

Saygıîartmla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın İnan. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
Sayın Çelikbaş, sizin de konuşma süreniz İçtüzük 

gereğince 15 dakikadır efendim. 
Buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Evvelâ, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına, bir 
yıla yakın bir zaman evvel vermiş olduğum bir suale; 
gündeme aîınır alınmaz vazifede bulunan bakanın 
cevap vermek üzere Umumi Heyete gelmesi ve ce
vap vermesinden dolayı duyduğum memnuniyeti be-
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üiüîick İsliyorum. Kendilerinin, Bakanlık vazifesini 
ne s d bir sorumiuiuk, nasıl bir ciddiyet astında benim
setmiş olduğunun açık bir delilidir. Bunun, diğer ba
kanlara da bir numuneyi imtisal olmasını temenni edi
yorum. Benim bu suali sormaktan maksadım şu idi: 

Küçük tasarruf erbabından bir vatandaşın Başba
kana hitabeden yazdığı telgrafı gördüm, fevkalâde 
üzüldüm. 

Telgrafta kısaca şunu diyordu: «Devletin öncü
lük ederek kurulmuş olan. bir şirkete biriktirdiğim 
para'arı güvenerek yatırdım; fakat hüsrana uğradım. 
Hiç kimseden cevap alamıyorum. En sonunda size 
müracaat etmek zaruretini duydum. Bizi aydınlatıcı 
bir cevap yemıiz...» 

As kadf.şiar, sualimde de belirttiğim gibi, Devlet 
Plar.Iama Teşkilâtı öncülük ediyor, Devletin Kamu 
İkîi»aüî Teşebbüsleri içerisinde zarar etmeyen örnek 
kuruluşlarından olan Etibank fiüen öncülük ediyor 
ve 200 kişiye yakın tasarruf erbabı güvenerek bu 
işe giriyor; fakat dünya civa fiyatları altı yüz küsur 
dolardan yeîr.-.'ş küsur dolara düşümce zarara uğru
yor. Bunun karşısında basiretli idarenin acele ted
bir nîmnsı gerekir. Bu birikmiş olan zararîar, kısmen 
işin sürüncemede kalmasından bu miktara baliğ ol
muştur. Çünkü, zarar eden bir müessese derhal ope
rasyon yapmadjğı takdirde, birtakım sabit masraf-
liiii de.;am edip gidecektir; İşçi ücretini alacak, mü
dür parasını aîacak, harika faizleri devanı edecek 
vesaire. 

Penim, susîli sorduğumda, bu zararlar esasen ol
dukça yükselmişti. Biraz acele tedbir alınsın; eğer, 
F'ibank Genel Müdürlüğü bir tedbir buiamıyor-
:ı. Bakanlık Hükümet seviyesinde bir karar alsın 

da, zararlar aît .seviyelerde kalsın diye idi. Benim sua
îi sorduğumda zarar o miktarda da değildi; artmış, 
«ayet norma1. 

Bu itibarin İdare Meclisinde, Etibank ekseriyette 
bulunduğuna göre, Etibank yöneticilerinin fevkalâ
de atalet içerisinde bulunması, hiçbir tedbir üze
rinde ciddî olarak neticeye müessir olacak bir gay
ret göstermemesi, zararın bu miktarlara baliğ olma
sına sebebiyet vermiştir. 

27 Mayıstan sonra bazı İktisadî Devlet Teşek
küllerinin kurduğu müesseselerde, fabrikalarda bu 
çeşit olaylara rasîadik biz arkadaşlar. Gezdiğimiz 
yerlerde, hükümet teşvik etmiş, Sümerbankm öncü
lüğü ile mahallî birtakım dokuma fabrikaları ku-
ıuiıniiş; iş adamı, <;Üç yıkar biz kâr etmedik, ben pa-
îTimı kendi işimde kullansa idim, şu kadar para ka-

4 . 10 i 1977 O : 1 

zanırduTî.» diyor. Hükümetle konuştuk, kendileri
ne «Nominal kıymeti üzerinden devretmek istiyorsa-
nsz, Sümerbank bunları almaya taliptir; ama emin 
olunuz iki, üç sone sonra buniar kâr getirir.» dediin, 
Sümerbank, verenîerinkini nominal kıymeti üzerin
den aklı ve vatandaşın Devlete karşı itimadı sarsıl
madı. j 

Şimdi düşünün arkadaşlar; küçük tasaouf erbabı 
20 bin iira biriktirmiş, 5 bin lira biriktirmiş, ^ü\cul-
yor... Bu müessese şu veya bu sebepten devamlı za
rar ediyor ve zarar edecek... Yani başka türlü dü
zelmesi imkânı yok. Bu küçük tasarruf sahibi va
tandaşların tasarruflarını Etibank pekâlâ alabilir ve 
bu suretle o vatandaşların Devletin öncüîük ettiği ku
ruluşlara karşı itimadı sarsılmamış olur. Çünkü: ıreü-
hinı olan, Devletin vatandaşa karşı güvenilir olma
sıdır. 

Bugün o tarihlerde; 1961 - 1962'de zarar eden ik
tisadî Dev'et Teşekkülü müesseselerin kâffesi fcâr 
eder duruma gelmiştir. Bu itibarla arada geçen dev
rede milyonluk sermayelere sahip olan Devletin kuru
luşlarına, 3 bin, 5 bin, 20 bin lira tasarrufunu, Dev
lete güvenerek yatırmış olan vatandaşların nominal 
kıymeti üzerinden parası ödenirse onun için bir yük 
teşkil etmez; ama Devlete karşı itimadı da takviye edil
miş olur. 

Benim o tarihte üzerinde durmak istediğim nokta 
bu idi. Bugün dahi bunun üzerinden vakit geçmemiş
tir; küçük tasarruf erbabının Devlete karşı itimadım 
korumak bakımından Etibankın onlarla alâkasını sü
ratle kesmesi lâzımdır. Büyük tasarruf sahipleri veya 
büyük sermaye şirketleriyle alâkalı konu, umumi hü
kümlere tabi olarak muamele görmeye devam eder; 
ama 5 bin, 10 bin, 20 bin lira veren vatandaşları his
seleri nispetinde; % 50 zarar etmiş; 10 bin lira koy
muş, 7 yıl geçmiş, paranın kıymeti düşmüş, kendi
sine 5 bin lira veriyorsunuz.. O vatandaş Devlete 
güvenir mi arkadaşlar?. Hem nominal kıymetinden ge
riye alamıyor, hem de para kıymetinin düşmesinden 
mütevellit zarar katlanıyor. E... bundan sonra vatan
daşın karşısına Devlet geçip de, öncülük ederse gü
lünç hale gelir. 

Bu bakımdan bugün dahi tavsiyem budur. Eti
bank, büyük kârlara sahip olan bir müessesedir; 5 
bin, 10 bin, ne ise Hükümetin karar vereceği meblağ, 
aradan 5, 6 sene geçmiş olsa dahi küçük tasarruf sa
hibinin parasını aynen ödemek suretiyle Devlete ya
kışır bir harekette bulunmuş ve hiç olmazsa paranın 
adedi üzerinden, miktarı üzerinden ödemek suretiyle 
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onlara âlicenap bir harekette bulunmuş olur ve on
ların inancını sağlamış olur. 

Yalnız bu konuda değil, bakır da var arkadaşlar. 
Yani böyle, Devletin öncülük ederek kurduğu müesse
selerde şu veya bu sebepten hiç kâr etmemiş, müte
madiyen zarar edenler varsa; küçük tasarruf erbabının 
tasarrufunu iade etmesinde Devletin itimat kazanma
sı bakımından büyük fayda vardır; ama bundan kâr 
etmek maksadıyie giren sermaye şirketleri umumî hü
kümlere tabi olarak, kendi hissesine terettüp eden za
rara katlanma durumundadır. 

Benim üzerinde durduğum; Hükümetin, konumuz
da Bakanliğın, Etibankm küçük tasarruf erbabım Dev
let olarak korumak hususunda âcil bir tedbir alma
zdır. 

Tekrar Bakana, lütfedip cevap verdiği için teşekkür 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 
Soruların görüşülmesine devam ediyoruz. 
6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 

Ucuzal'ın, Köy - Koop'un ithal ettiği traktörlere dair 
Köy İsleri Bakanından, sözlü som su. (6 i 77) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?. Yoklar. 
Sayın Bakan?. Yoklar. Soru ertelenmiştir, 
7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'ın, Ankara'nın Altındağ İlçesi Türk -
İş BJoklan semtinde cereyan eden hadiselere dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/78) ; 

BAŞKAN — Sayın Arıkan?. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?. Buradalar. Som sahibi ol

madığı için soru, bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Oztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 

BAŞKAN — Sayın Öztiirk?. Yoklar. 
Sayru Başbakan?. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 
9. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os

man Albayrak'in, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) 

BAŞKAN — Sayın Albayrak?. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı? Buradalar. Soru bu sebeple 

ertelenmiştir. 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLAR (Dc^am) 

-/. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gençlik 
ve Spor Bakanı Önal Sakar a. Devlet Bakanı Seyri 
Oztüık'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3 1096i 

BAŞKAN — Sayın üyeler, sunuşlar kısanına ge-
ç^oruz. 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, bilgilerinize 
sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Gençlik ve Spor 

Bakanı Önal Şakar'ın dönüşüne kadar; Gençlik ve 
Spor Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
vckîiiik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uy
gun görülnıüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S, Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiliürk'e, İmar ve İs
kân Bakanı Mehmet Recai Kutan'm vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbakan-
itğı tezkeresi. (3,1097) 

Cumhuriyet Senatosu Biîşlcanâğısaa 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ve 

Teknoloji Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün dönüşüne 

kadar; Sereyi ve Tekrjo'oji Bnkanhğma, İYÛRV ve İs
kân Bakam Mehmet Reci; Kutan'm vekillik eîme-
sir«;n« Başbakanın teklifi üzerine ıv^un görülmüş oî-
diîg'iîiu mı ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, 
6. •— Görev ile yurt dışına gidecek olan tiner/i 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kâmran İnana Devlet 
Bakam Seyfi Öztiirk'un vekillik etmesinin uygun, gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1105) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Göre»-' île yurt dışına gidecek olan Enerji ve Ta

b ı Kaynaklar Bakanı Kâmran İnan'm dönüşüne ka
dar: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet 
Bakan? Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuşiur, 
7. — Görev ite yurt dışına giden Ticaret. Bakanı 

j Dr. Agâh Oktay Güner'e. Gümrük ve Tekel Bakanı 
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Gün Sazak'in vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1104) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıana 
Görev ile yurt dışına giden Ticaret Bakam Dr. 

Agâh Oktay Güner'in dönüşüne kadar; Ticaret Ba
kanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın 
vekiüik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerime uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı Cengiz Gökçek'e, Devlet Ba
kanı Sadi Somuncuoğlu'nun vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1103) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev iüe yurt dışına gidecek oîan Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanı Cengiz Gökçek'in dönüşüne ka
dar; Sağ'ık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Sadi Somuncuoğlu'nun vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görüîmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk'c, İmar ve İs
kân Bakanı Mehmet Recai Kutanın vekillik etmesi-
nni uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi. (3/1102) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek oîan Sanayi ve Tek

noloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün dönüşüne kadar; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, İmar ve tskân Ba
kam Mehmet Recai Kutan'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görüîmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
10. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı Cihat Bilgehan'a, Millî Eğitim Bakanı Nahit 
Menteşe'nin vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1101) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Bakanı 

Cihat Bilgeham'ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlı

ğına, Millî Eğitim Bakam Nahit Menteşe'nin vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
11. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1100) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan 

Sabri Çağiayaııgiî'in dönüşüne kadar; Dışişîeri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
12. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, Komis

yonlarının görev bölümüne dair tezkeresi. (3/1093) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bazı komisyonların gö

rev taksimine dair tezkereler vardır, bilgilerinize su
nulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Komisyonumuz, Başkanlık Divanını seçmek üze

re 4 ncü toplantısında 4 . 8 . 1977'de (8) sayın üyenin 
iştiraki Us toplanmış ve aşağıdaki şekilde Başkanlık 
Divanını seçmiştir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Öztürk 
İçişleri Komisyonu Başkanı 

Başkan İbrahim Öztürk (Ankara) 
Sözcü Sadettin Dcmirayak (Aydın) 
Kâtip A. Vehbi Uğur (Sinop) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
13. — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Ko

misyonu Başkanlığının, komisyonlarının görev bölü
müne dair tezkeresi. (3/1098) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Komisyonumuz, Başkanlık Divanını seçmek üzere 

23 . 8 . 1977 günü (9) sayın üyenin iştiraki ile top
lanmış ve aşağıdaki şekilde Başkanlık Divanım kur-
muşteur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. Hilmi Naîbantoğlu 

Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskam 

Komisyonu Başkanı 
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Başkan Hilmi Naîbantoğîu (Erzurum 
Sözcü Beyti Arda (Kırklareli) 
Kâtip Kâzım Karaağaçhoğîu (Afyonkarahisar) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
14. — Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlığının Ko

misyonlarının görev bölümüne dair tezkeresi. (3/1116) 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe ve Plan Komisyonu 23 Ağustos 1977 Sah 

günü saat 15.30'da 8 üye hazır bulunduğu halde yap
tığı dördüncü birleşiminde, 

Komisyon Başkanlığına Yiğit Köker'i (Ankara), 
Komisyon Başkanvekilîiğine Lûtfi Doğan'ı (Erzu

rum), 
Komisyon Sözcülüğüne Ahmet Demir Yüce'yi 

(Zonguldak), 
Kâtip Üyeliğine de Orhan Çalış'ı (Bolu), 
Seçmiştir. 
Saygı ile arz olunur, 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkana 

Yiğit Köker 
Ankara 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

75. — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonlarının görev bölümüne dair 
tezkeresi. (3/1117) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senateosu Dışişleri, Turizm ve Tanıt

ma Komisyonu, Başkanlık Divanı seçimi için 4 Ekim 
1977 tarihinde 10'sayın üyenin iştiraki ile yaptığı top
lantıda, aşağıda arz edilen sonuçlan amuştır. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Dışişleri Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu Başkanı 
Ziay Gökalp Mülayim 

Samsun 

Ziya Göka'p Mülayim (Başkan) : 9 oy 
Selâhattin Özgür (Başkanvekili) : 8 oy 
Cengizban Yorulmaz (Sözcü) : 9 oy 
Süleyman Sırrı Ergin (Kâtip) : 10 oy 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

16. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
20.9.1977 tarihinde New York'da başlayacak olan 32 
nci Dönem Toplantılarına, Giresun Üyesi Hayrettin 
Erkmen'in katılmasına dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/1099) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir Başbakanlık tezke
resi vardır, okunup oylarınıza sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20 . 9 . 1977 

tarihinde New York'da, başlayacak olan 32 nci Dö
nem Toplantılarına Türk Parlamentosundan Gire
sun Senatörü Hayrettim Erkmen'in katılması hakkın
da Dışişleri Bakanlığından alman 8 . 9 . 1977 tarihli 
ve CSUD : 720-211-1/1194 sayılı yazı ve ekinin su
retleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Bu hususta Anayasamızın 78 nci maddesine göre 
îûroacak kararın gönderilmesini saygı ile arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
nun 20 . 9 . 1977 tarihinde New York'da başlayacak 
olan 32 nci Dönem Toplantılarına, Türk Parlamen
tosundan Giresun Senatörü Sayın Hayrettin Erkmen' 
in katılması hususunu Anayasanın 78 nci maddesi ge
reğince oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi. (3/1114, 3/1115) 

BAŞKAN — Bir Senato Başkanlığı tezkeresi var
dır, okunup oylarınıza sunulacaktır. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Veli Uyar'm 

hastalığına binaen 8 . 8 . 1977 tarihinden itibaren 21 
gün müddetle izinli sayılması hususunun Genel Ku
rula arzı, Başkanhk Divanının 10 . 8 . 1977 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Sırrı Ataîay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sayın Veli Uyar'm hastalığına binaen 8 . 8 . 1977 
tarihinden itibaren 21 gün süre ile izinli sayılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Başka Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkereleri vardır, okunup oylanacaktır. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sa
yılmaları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanhk 
Divantum 24 . 8 . 1977 tarihli toplantısında kararlaş-
tırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Sırrı Ataîay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Bar'as Kün-
tay'ın, hastalığına binaen 17 . 8 . 1977 tarihiden iti
baren 20 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ruhi Tuna-
kan'ın, hastalığına binaen 19 . 8 . 1977 tarihinden iti
baren- 20 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok'un, hasîahğtna binaen 12 . 8 . 1977 ta
rihinden itibaren 15 gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Sayın Barîas Küntay'ın hastalığına binaen 17 . 8 . 1977 
tarihinden itibaren 20 gün süre ile izinli sayılmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Sayın Ruhi 
Tunakan'ın, hastalığına binaen 19 . 8 . 1977 tarihin
den itibaren 20 gün süre ile izinli sayılması hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... KabuS et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sayın Bahriye Üçok'un, hastalığına binaen 1 2 . 8 . 1 9 7 7 
tarihinden itibaren 15 gün süre ile izinli sayılmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

18. — Mason localarına dair kurulan Araş firma 
Komisyonu, Başkanlığının, Komisyonun çalışma sü
resinin 6 . 8 . 1977 tarihinden itibaren iki ay uzatıl
masına dair tezkeresi. (3/1092, 10/7)) 

BAŞKAN — Araştırma komisyon!arm?n süre uzat
maları iîe ilgili talepleri vardır, okunup oylarınıza su
nulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22.1.1976 

tarihli 27 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Mason Locaları hakkında Araştırma Komisyonumu
zun görev süresi 6 . 8 . 1977 tarihinde sona erdiğin
den, 6 Ağustos 1977 tarihinden başlamak üzere 2 ay 
müddetle çalışma izninin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu Başkam 

Hikmet Aslanoğîu 
Balıkesir 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunca kurulan Mason Locaları hakkındaki Araştırma 
Komisyonunun görev süresinin, 6 Ağustos 1977 ta
rihinden itibaren 2 ay süre ile uzatılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

19. — Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve 
nedenlerini hazırlayanlar ile olayların devamının ön
lenmesi hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun çalışma süresinin 23 . 8 . 1977 
tarikinden itibaren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/1106, 10/41, 10/29) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkan'ığa 
Toplumu etkileyen şiddet olaylarının kökenlerini 

ve nedenlerini Araştırmakla Görevli Araştırma Ko
misyonumuz, henüz çalışmalarını bitiremediğinden, 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 136 ncı maddesine 
göre Komisyonumuzun görev süresinin 23 Ağustos 
1977 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmasını arz 
ve talep ederim, 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkam Y. 
Başkan vekili Ali Oğuz 

İstanbul 

BAŞKAN — Toplumu etkileyen şiddet olayları
nın kökenlerini ve nedenlerini Araştırmak üzere ku-
rıfan Araştırma Komisyonunun görev süresinin 23 
Ağustos 1977 tarihinden itibaren 2 ay müddetle uza
tılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larla belirlemek üzere kurulan Araştırma Komisyo
nu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin 
27 . 8 . 1977 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına 
dair tezkeresi. (3/1113, 10/36) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere daha vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkaııhğa 
Geri kalmış bölgelerin sorunlarının aynntılariyle 

belirlenmesi için kurulan Araştırma Komisyonumuz, 
henüz çakmalarını bitiremediğinden, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 136 ncı maddesine göre ko
misyonumuzun görev süresinin 27 Ağustos 1977 ta
rihinden itibaren 2 ay daha uzatılmasını arz ve talep 
ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 
Başkanı Y. Başkanvekili Sözcü 

Mehmet Bilgin Naci Cidal 
Bingöl Hakkâri 
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BAŞKAN — Geri kalmış bölgelerin sorunları
nın ayrmtılariyte belirlenmesi için kurulan Araştır
ma Komisyonunun çalışma süresinin 27 Ağustos 1977 
tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

21. — Ankara İmar Limited Şirketinin, Arısoy 
KoUektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaatler 
ve keyfî davranışlar hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresi
nin 7.9. 1977 tarihinden itibaren iki ay uzatılması
na dair tezkeresi. (3/1112, 10/2) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere daha vardır, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru'unun 14 Ocak 

1975 tarihli 19 ncü Birleşiminde kurulması kabul edi
len, Ankara İmar Limited Şirketinin, Arısoy KoUektif 
Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaatler ve keyfî 
davranışlar hakkındaki Araştırma Komisyonumuzun 
görev süresi 7 . 9 . 1977 tarihinde sona ermektedir. 

Komisyonumuz, görevini tamamlayamamış ol
ması nedeniyle 7 . 9 . 1977 tarihinden itibaren 2 ay 
daha süre verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkam 

ibrahim Öztürk 
Ankara 

BAŞKAN — Ankara îmar Limited Şirketinin, Arı
soy KoUektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat
ler ve kayfî davranışlar hakkında Araştırma Komis
yonunun çalışma süresinin 7 . 9 . 1977 tarihinden iti
baren 2 ay süre ile uzatılması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Lice'de depremden sonra yapılan konutlar 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun çalışma süresinin 12.9. 1977 tari
hinden itibaren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/1111, 10/25) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere daha vardır, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Lice'de depremden sonra yapılan konutlar hak

kında Araştırma yapmak üzere kurulan Komisyonu
muzun çalışma süresi 12 . 9 . 1977 tarihinde scffia er
mektedir. 

J Konunun aydınlattırılması için 12 . 9 . 1977 tari
hinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay müddet ve-

I rilmesini arz ederim. 
Saygılarımla. 

I Komisyon Başkamı Y. 
I Mehmet B%in 
I Bingöl 
j BAŞKAN — Lice'de depremden sonra yapılan 

konutlar hakkında kurulan Araştırma Komisyonunum 
görev süresinin 12 . 9 . 1977 tarihimden itibaren 2 ay 
süre ile uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum. 

I Kabuî edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

23. — Öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta-
I v inlerle açığa almanlar hakkında kurulan Araştır-
I ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
I süresinin 19 . 9 . 1977 tarihinden itibaren iki ay uza

tılmasına dair tezkeresi. (3/1110, 10/22) 
BAŞKAN — Bir başka tezkere daha vardır, oku

tuyorum. 
I Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
I Öğretmenler arasında yapdan nakil ve tayinlerle 

açığa alınanlar hakkında Araştırma yapmak üzere 
kurulan Araştırma Komisyonumuzun çalışma süresi 
19 . 9 . 1977 tarihinde sona ermektedir. 

Araştırmanın sıhhatli olarak sonuçlandırılması 
için, 19 . 9 . 1977 tarihinden itibaren geçerli olmak 

I üzere 2 ay müddet verilmesini arz ederim; 
Saygılarımla. 

Komisyon Başkanı 
j Hüseyin Atemaca 

Denizli 
BAŞKAN — Öğretmenler arasında yapılan nakil 

ve tayinlerle açığa alınanlar hakkında araştırma yap
mak üzere kurulan Komisyonun çalışma süresinin 
19 . 9 . 1977 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatûV 
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edihniştir. 

24. — İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
cereyan eden olaylara dair kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin 
18.9. 1977 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına 
dair tezkeresi. (3/1107, 10/47) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere daha vardır, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında cere

yan eden olaylara dair araştırma yapmak üzere Ku-
ru'an Araştırma Komisyonumuzun çalışma süresi 

j 1 8 . 9 . 1 9 7 7 tarihinde sona ermektedir. 
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Konunun aydınlanması için 18 . 9 . 1977 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere iki ay müddet veril
mesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkanı yerine 

Abdullah Emre İleri 
Niğde 

BAŞKAN — İskenderun Demir - Çelik Fabrika
larında cereyan eden olaylara dair araştırma yapmak 
üzere Kurulan Komsiyonun çalışma süresinin 
18 . 9 . 1977 tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatıl
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25. — 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık ya
pan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin 
19 . 9 . 1977 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına 
dair tezkeresi. (3/1108), 10/44) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığıma 
1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık yapan 

ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradıkları 
çeşitli mağduriyetlerin saptanması ve bir çözüm yolu 
bulunması hakkında araştırmak yapmak üzere Ku
rulan Araştırma Komisyonumuzun çalışma süresi 
1 9 . 9 . 1977 tarihinde sona ermektedir. 

Konunun sıhhatli olarak aydınlanması iç*n 
19 . 9 . 1977 tarihinden itibaren geçerli olmak üze
re iki ay müddet verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkanı 

Niyazi Ünsaî 
Erzincan 

BAŞKAN — 1975 - 1976 öğretim yılında devam
sızlık yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin 
uğradıkları çeşitli mağduriyetlerin saptanması ve bir 
çözüm yoîu bulunması hakkında kurulan Araştırma 
Komisyomunun çalışma süresinin 19 . 9 . 1977 tari
hinden itibaren iki ay süreyle uzatılması hususu
nu oyîarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

26. — TRT hakkında kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin 
24 . 8 . 1977 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına 
dair tezkeresi. (3/1109, 10/31)) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.6.1976 

tarihli 74 ncii Birleşiminde kurulması kabul edilen 
TRT hakkında Araştırma Komisyonumuzun görev 
süresi 23 . 8 . 1977 tarihinde sona erdiğinden 24 Ağus
tos 1977 tarihinden başlamak üzere iki ay müddetle 
çalışma izninin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Suphi Gürsoytrak 

Tabiî Üye 
BAŞKAN — TRT hakkında araştırma yapmak 

üzere kurulan Komisyonun görev süresinin 24 Ağus
tos 1977 tarihinde® itibaren iki ay süreyle uzatılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Hüsamet
tin Çelebinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
1 Ocak 1974 tarihinden sonraki teşvik belgesi, ima
lât izni ve fiyat tespiti işlemlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/69) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin araştırma 
önergelerinin okunması kısmına geçiyoruz. 

Araştırma önergeleri gayet uzun olduğu için Di
van Üyesi arkadaşımızın bu önergeleri oturarak 
okumasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hüsamettin Çelebimin önergesini okutuyo
rum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıda özetlenen gerekçelerle Sanayi ve Tekno

loji Bakanlığının 1 Ocak 1974 tarihinden sonraki teş
vik belgesi, imalât izni ve fiyat tespiti işlemleri üze
rinde bîr Senato Araştırması açılmasını öneriyorum. 
Gereğinin yapılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanıınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Araştırma isteminin gerekçesi : 
Millî Selâmet Partisi 15 Mayıs 1977 tarihi itiba

riyle üç yıla yakın bir süredir iktidar ortaklığı yap
maktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu üç yıl 
içerisinde M. S. P.'li Bakan Sayın Abdüîkerim Doğ-
ru'nun yönetiminde bulunmuştur. 

Halk içinde, iş çevrelerinde ve basında yaygın id
dialara göre Bakan Doğru ve oluşturduğu yönetici 

— 289 — 



C. Senatosu B : 83 

kadrosunun eylem ve işlemleri sonunda M. S. P.'Ii-
lere ve doğrudan doğruya M. S. P,'ye büyük maddî 
çıkarlar sağlanmıştır. Bu iddiaları şöylece özetlemek 
mümkündür: 

a) Sanayi ve TeknoToji Bakanlığındaki işlerini 
zamanında ve olumlu şekilde yaptırmak isteyenler
den kendi rızalarına dayanır görünecek şekilde M. S. P. 
adına bağış teoplanmaktadır. 

b) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki işlerini 
zamanında ve olumlu şekilde tamamlamak isteyenle
rin bir kısmı M. S. P. üyeleri, M. S. P. yöneticilerinin 
yakınları veya bunların kurdukları büro'arm aracılı
ğına başvurmak zorunda bırakılmaktadırlar. M. S. P.'li 
bu kişiler ve M. S. P.'Iilerce kurulan büroların yap
tıkları aracılık karşılığından, iş sahiplerinden alman 
paraların bir kısmı kendilerine kalmakta, bir kısmı 
ise onların kendilerinin bağası olarak M. S. P.'nin he
sabına toplanmaktadır. 

c) Bu yollarla toplanan büyük miktardaki para, 
M. S. P.'nin seçim fonunu oluşturmaktadır. 

İddialarla ilgili yazı ve belgeler: 
Yukarıda özetlenen iddiaları teyit eden bazı yazı

lar ve belgeler vardır. Şöyle ki: 
1. 10 Ekim 1977 tarihinde Hürriyet Gazetesin

de çıkan «Bizim Waîergate» başlıklı ve Metin Toker 
imzalı yazı. 

Tanınmış yazar Sayın Metin Toker bu yazısında 
«Herkesin kulağına gelen acaba genç gazetecilerimi
zin, genç muhabirlerimizin ku'sğına gelmiyor mu?..» 
diye sorarak ele aldığı iddiaların yaygınlığım ortaya 
koymakta ve özetle şöyle devam etmektedir: 

«Eğer bugün 30 yılın öncesinde yaşasaydık ve ben 
bir genç gazeteci, bir genç muhabir olsaydım M. S. P.' 
ye kimlerin, M, S. P. iktidar kanadı olduktan son
ra ve meselâ Sanayi ve Teknoloji BaRanhğı gibi ba
kanlıkları ele geçirdikten sonra ne miktar teberruda 
bulunduklarını araştırırdım. Bakardım bu teberrula-
rın miktarı kaç milyona, belki kaç yüz milyona yük
selmiştir? İncelerdim teberru sahiplerinden kaçının 
M. S. P. tarafından kontrol edilen bir Bakanlıkta işi 
o!muştur ve teberru yapanlardan kaçının hangi işle
ri olumlu sonuç vermiştir. İşleri olumlu sonuç ver
meyenlerle konuşurdum ve sorardım kendilerinden; 
M. S. P.'ye bir teberru yapmaları istenmiş midir?,. 
Böyle bir gerek kendilerine hissettirilmiş midir?.. Araş
tırırdım seçim kampanyalarında M. S. P. liderlerinin 
altına otomobillerini çekenlerin hangi sorunlarına 
M. S. P.'liler çare bulmuşlardır?,. Bu otomobil sa
hiplerinin servetlerinin kaynağı nedir? Bunlar her 
yıl ne miktar vergi ödemektedirler?..» 
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Sayın Metin Toker'ia Hürriyet Gazetesinde ya
yınlanan bu yazısı karşısında M. S. P. yönetiminin 
açıklayıcı, reddedici bir tavrı olmamıştır. 

2. Hürriyet'te Sayın Metein Toker'in yazısının 
çiktığı gün İzmir'de yayınlanan Yeni Asır Gazetesi
nin manşet haberi şu başîığı taşımaktadır: 

«Murat 131'e izin karşılığı bazı M. S. P.'Mîeria öne 
sürdüğü teklif: Ya on helikopter ya Koç'tan hisse.» 

Bu haberin devamında kaynak olarak politika ve 
iş çevreleri gösterilmekte, söz konusu edilen hissenin 
yılda 50 milyon lira gelir getirecek bir miktarı bul
duğu iddia olunmaktadır. Bu haber de açıklıkla tek
zip olunmamıştır. 

3. Yine Yeni Asır Gazetesinin 13 Kasım 1976 
tarihli manşeti şöyiedir: 

«Müthiş iddia: M. S. P. için bizden 1,5 milyon li
ra istediler.» 

Burada konuşanlar, 12 Kasım günü İzmir'de hir 
bresin toplantısı yapan İzmir Oto Tamircileri Yapı 
Kooperatifinin Yönetim Kurulu üyeleridir. Koope
ratif Başkanı Bay Ferit Şenakan'ın bildirdiğine göre, 
Ssnayi Bakanlığı Küçük Sanatlar Dairesi Başkanı 
Bay Şükrü Tüzün'ün M. S. P. için kendilerinden is
tediği 1,5 milyon lira verilmediği için kooperatif kre
di almak imkânından yoksun kalmıştır.» 

Bu iddiaların gerçeğe uygun olabileceğini düşün
düren gelişmelerde vardır. Bunlardan biri, M. S. P. 
Genel Bgşkanrmn 1977 milletvekili genel ve Cumhuri
yet Senatosu üçte bir yenileme seçimi aday adaylarını 
açıkladığı gün 500 manevî tank arasında adı bulu
nan ve sonra kesin aday listelerinde yer almayan Bay 
Mahmut İhsan Ayîa'nın açıklamasıdır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Fiyat, Kalite ve 
Standartlar Dairesi Başkanı olan Bay Ayla, 7 Mayıs 
günü yaptığı açıklamada aday listelerine girememiş 
olmasiin'n nedenini bildirerek, «M. S. P. içindeki hu
zursuzluğun tarikatlar arasındaki mücadeleden çık
malığını söylemiş, huzursuzluk Allaha inanlarla men-
fasîleri doîayısiyle Erbakan'a bağlı bulunanlar arasın
daki mücadeleden çıkmıştır.» demiştir. 

Bay Ayla, M. S. P. listelerinin birinci sıralarının 
parsça zengin ©'anlara satıldığı iddiasındadır. 

Bunların yanında, M. S. P.'nin seçim kampanya
sına 235 milyon Ura ile girdiği yolundaki haberler, bu 
miktarın milyara u'aştığı yolundaki iddialar vardır. 
Gerçek ise M. S. P.'nin, bütçeden daha çok yardım 
a*an Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisinden 
daha fazla seçim masrafı yapabilmesidir. Bu husus 
kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştır. 



C. Senatosu B : 83 4 . 10 . 1977 O : 1 

Akgün Erbakan'm durumu : 
Kamuoyunun söz konusu edilen idd'a ve gerçek

ler karşısındaki tereddütlerinin devam ettiği sırada, 
8 . 5 . 1977 tarihli Milliyet Gazetesinde Sayın Orsan 
Öymen ve Sayın Emin Çölaşan'ın imzalarını taşıyan 
bir haberle fotokopi yayınlanmıştır. Haber, «Ebakan' 
m kardeşi iş takibi için 500 bin liraya mukavele yap
tı» başlığını taşımaktadır. Bay Akgün Er bakan ve or
tağı Bay Osman Koçak'ın açık imza'armı taşıyan mu
kavelede karşı taraf olarak yurt dışındaki işçilerimi
zin tasarruflariyle Denizli'de kurulan, bir - Emek 
Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şir
keti adına Genel Müdür Bay Hüsamettin Ataman'ın 
imzaları yer almaktadır. Mukavele fotokopisinin in
celenmesinden ve haberde verilen bilgiden anlaşıl
dığına göre, şirket, Denizli'de 61 ekran siyah beyaz 
televizyon imâl etmek için Sanayi ve Tekino'oji Ba
kanlığına 27 Aralık 1975 tarihinde başvurmuştur. 

Bakanlık eksperleri konuyu inceleıniş'er ve ge
rek maliyet ve dolayısiyle satış fiyatı, gerekse imâl 
edilecek televizyon alıcısının kalitesi yönünden çok 
o'umîu bir rapor vermişlerdir. 

Bu rapora rağmen şirkete imaîât izni veriîmemjş 
ve izinin alınabilmesi için Bay Akgün Erbakan'ın ara
cılığına başvurulması tavsiye olunmuştur. 

Şirketin Genel Müdürü Hüsamettin Ataman du
rumu şirketin yönetim kuruluna bildirmiş, ortakla
rın imaîât gecikmesinden doğabilecek şikâyetlerine 
karşı hazırlıklı olabilmek için Bay Akgün Erbakan'îa 
temas kurulması kararını aldırmıştır. 

Bu karar üzerine temas kurulmuş ve söz konusu 
mukavele imzalanmıştır. Mukavele Bay Akgün Er
bakan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 61 ekran 
siyah - beyaz televizyon imâl veya montaj müsaade-
sjiîi almasını öngörmektedir. Buna karşılık şirket 
kendisine 500 bin lira ödemeyi yüklenmektedir. 

Bu mukaveleyi alıp ortaklarına karşı kullanıla
cak belge oralark dosyasına koyan şirket genel mü
dürü, Bay Akgün Erbakan'ı bir daha aranmamış, 
iş ilişkisi askıda kalmıştır. Ancak tarafların muka
vemette obsiyon süresi olarak öngördükleri gün
den bir gün önce, şirketin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığında aylarca bekletilen imâl izni isteğinin res
men reddedilmesi dikkat çekici olmuştur. 

Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu mukavele bel
gesini ele geçirmiş ve bu büro mensuplarından Sa
yın Emin ÇÖlaşan, Bay Akgün Erbakan'îa görüş
müştür. Bu görüşmede Bay Agkün Erbakan, pren
siplerinin anahtar teslimi çalışmak olduğunu, parçalı 

J iş yapmadıklarını söylemiştir. Denizli'deki şirketin 
de kendilerinden bir fizibilite raporu istediğini iddia 
etmiş, firmanın yatırıma başladığını bildirmesi üze
rine konunun kapandığını söylemiştir. 

Akgün Erbakan, bu iddiaların aksine olarak elde 
j sadece imalât izni alınmasını öngören bir mukavele 

metninin bulunduğu bildirilince şaşırmış, «Bu gizli 
saklı bir iş değildir. Faturayı vermeyi kabul etmişiz 
ve bu husus sözleşmeye de yazılmış. Belge madem 
elinizde o halde yayınlarsınız» şeklinde konuşmak 
durumunda kalmıştır. 

Akgün Erbakan bu sözlerine, «Bu işin sizin na
musunuza ve vicdanınıza bırakıyorum» cümlesini 
eklemekte de yarar görmüştür. Bu sözlçrdeki çelişki 
açıktır. Yatırıma başlamış bir firmanın fizibilite 
raporu isteyeceği düşünülemez. Mukavele fotokopisi 
de istenmediğini açıkça göstermektedir. 

Milliyet Gazetesinde bu belge ve haberin çıkı
şıyla birlikte Sanayi Bakanlığında kanunsuz işler ya
pıldığı, M. S. P. için îş sahiplerinden rızaya daya
nır görünen bağışlar toplandığı, M. S. P. üyeleri ve 
yöneticilerinin yakınîarınca kurulan iş takip büro-
Sarınca büyük maddî çıkarlar sağlandığı iddiaları 
daha da yaygınlık kazanmıştır. 

Bu arada, kardeşiyle ilgili iddialar karşısında 
savunur görünmeye çalıştığı maneviyatçılık, ahlâk
çılık ve İslâm umdeleri gibi kavramların temiz kal
ması için kamuoyuna açıklama yapılmasını bir tel
grafla istediğimiz M. S. P. Genel Başkanı aradan 
günler geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yap
mamış veya yapamamıştır. M. S. P. Genel Başka
nının bu tutumu, iddiaların doğruluğu yolundaki ka
nının daha da kuvvetlenmesine yol açmıştır. 

Bu durumda maneviyatçılık, ahlakçılık ve islâm 
umdeleri gibi yüce kavramlara dayanır görünerek 
yürütülüen politikanın, bizzat bu kavramlara zarar 
verdiği anlaşılmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığındaki kanunsuz, partizan ve kişisel veya partisel 
çıkar sağlamaya yönelik işlemlerle iş sahibi yurttaş
larımızın ve Devletimizin de zarara uğratıldığı orta
dadır. 

Durumun gerçeğinin ve sorumlularının bir araştır
mayla tespiti zorunlu olmuştur. Bu araştırmayla şu 
sorunlara açıklıkla cevap bulunması gerekmekte
dir: 

1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Sayın 
Abdülkerim Doğru'nun bulunduğu dönemlerde, 
kimlere ve hangi kuruluşlara ne miktarda teşvik bel
gesi verilmiştir. Bu kişiler veya kuruluş yöneticileri 

291 — 



C. Senatosu B : 83 4 . 10 s 1977 O : 1 

arasında M. S. P. üyeleri M. S. P. yöneticilerinin 
yakınları var mıdır?.. Bunlar hangi yöneticiye ne 
derecede yakındırlar? 

2. Sayın Doğru'nun Bakanlık dönemlerinde 
kimlere veya hangi kuruluşlara imalât izni verilmiş
tir.? Bu kişilerin M. S. P. ve M. S. P. yöneticileriy
le yakınlık dereceleri nedir?. 

3. Teşvik belgesi veya imalât izıiı için başvu
ranlardan olumlu sonuç alamayanlar kimler, hangi 
kuruluşlardır? Bu kişi veya kuruluşlara projelerinin 
değiştirilmesi veya aracıldc için belli büroların tav
siye olduğu doğru mudur? Bu bürolar hangileridir? 
Sahip veya yöneticilerinin M. S. P. veya M. S. P. yö
neticileri ile yakınlık veya iş ilişkileri nedir? Bu ki
şiler veya kuruluşlara M. S. P.'ye bağışta bulunma
ları açıkça söylenmiş veya telkin edilmiş midir?. 

4. İşlerini takipte güçlükle karşılaştıkları hal
de bağışta bulunmak veya tavsiye olunan bürolar
dan geçmek sonunda olumlu sonuç alabilenler ol
muş mudur? 

5. Fiyat tespit taleplerinin karşılanmasında (ka
bul veya ret) durum nedir? 

6. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında işi olan
lardan doğrudan doğruya bağış olarak veya bazı bü
roların aracılığı karşılığında toplanan paraların 
M. S. P.'ye intikal ettirilerek seçim fonunda toplan
dığı iddialarının gerçeklik derecesi nedir? 

M. S. P. ve M. S. P. yöneticileri hakkındaki id
dialar ancak bu sorunlara cevap bulunmasıyla açıklı
ğa kavuşîurulabilir. Bir Senato Araştırmasından son
ra daha ileri derecede yasama veya yargı denetimi 
yollarına gidilebileceği açıktır. 

Önergemin kabulünü Genel Kurulun takdirine 
saygıyla sunarım. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üye 
Hüsamettin Çelebi 

BAŞKAN — Sayın üyeler, İçtüzük mucibince ge
rekli işlem yapılacaktır. 

28. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsal'm, T. C. Zi
raat Bankasının açtığı krediler ve bunlara bağlı har
camalara dair Senato Araştırması isteyen Önergesi. 
(10/67) 

BAŞKAN — Sayın Ünsal'ın bir önergesi vardır, 
okunacaktır efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gerekçede yazdığım nedenlerle Türkiye Cumhu

riyeti Ziraat Bankasının açtığı krediler ve bunlara 
bağlı harcamalar üzerinde Cumhuriyet Senatosu İç-

, tüzüğünün 133 ve Anayasanın 88 nci maddeleri uya-
i rınca Araştırma açılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Gerekçe : 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası öncelikle 

çiftçilerin tarımsal kredi ihtiyaçlarını karşılamak için 
kurulmuştur. Ne var ki, son yıllarda bu kuruluş ama
cından tamamen saptırılmış, krediler partizan düşün
celerle başka işlere akmaya başlamıştır. Örneğin, ti
carî krediler son bir yıl içinde büyük artışlar göster
miş ve toplam kredi tutarının % 68'ine ulaşmıştır. 

Buna karşılık tarımsal krediler % 9,5'ta kalmış
tır. Her iki kredi yüzdesini paraya çevirdiğimiz za
man, ticarî kredilere 138 235 424 000, tarımsal kre
dilere ise 19 273 000 000 lira kredi açıldığını görürüz. 

Her şey bir yana, verdiğimiz bu iki rakam bize 
Ziraat Bankasının kuruluş nedenine ne denli ters ça
lıştığın! kanıtlar. 

Asıl işi ve kuruluş nedeni çiftçinin tarımsal kredi
lerini sağlama ve tarımsal gelirlerin iyi değerlenmesini 
destekleme olan bir bankanın bunu yapmayarak gün
begün ticarî kredileri artırması ve partizan ticaretçi-
leri desteklemesi üzerinde durulacak bir noktaya gel
miştir. 

Örneğin, Kasım Ekenler'e ait 1181 Berdan - Tar
sus kayıtlı ticarî kredi bir sene içinde 13 milyondan 
136 milyona, 1609 Pektaş - Adana'ya ait ticarî kredi 
93 milyondan 375 milyona yükseltilmiş, hiç ticarî 
kredisi olmayan Alâattin Ceceli'ye bir kalemde 39 
milyon lira kredi açılmıştır. 

Ticaret Sicilindeki kayıtlara göre, bu şekilde açı
lan 138 milyar lira krediden, 320 bin civarında aile 
yararlanmaktadır. Tarım kesiminde açılan 19 milyar 
liralık krediden ise 7,5 milyon çiftçi ailesi yararlan
maktadır. 

Bu da gösteriyor ki, Ziraat Bankası 7,5 milyon 
çiftçi ailesini değil, 320 bin ziraat ve sanayi ailesini 
desteklemektedir. Birinin kredisi kısıldıkça kısılmış, 
diğerinin ki alabildiğine yükseltilmiştir. 

Ziraat Bankasının kuruluş nedenine ters çalıştığı
nı gösteren neden sadece bu değildir. Bankanın elin
de halkın küçük tasarruflarından oluşan 98 milyar 
lira vardır. Bu paradan halk yararlanamaz, kredi ala
maz. Çok zor koşullarla ve bir işe yaramayacak öl
çüde bu paradan sağlanan kredi toplamı 336 milyon 
liradır. Çok düşük faizlerle halktan topladığı 98 mil
yar liradan, halka 336 milyon kredi açan Bankanın 
tutumu yasal sayılamaz. 
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Bu tutum, Ziraat Bankasının halktan ne denli kop
tuğunu göstermesi bakımından önemlidir. 

Çiftçiye ve halka en âcil gereksinmeleri için bile 
kredi açmayan Banka, bazı durumlarda çok cömert 
davranmaktadır. Örneğin, Genel Müdürün İstanbul'a 
geldiklerinde binmesi için yıllığı 1 150 000 liraya oto 
kiralıyor. Bu şekilde kiralamalarla bazı taraftarlara 
yılda 10 milyonun üstünde otomobil kira parası öde-
yebiliyor. Genel Müdüre, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu 
ile Doç. Dr. Mukbil Özyörük'ü yüksek ücretlerle özel 
danışman tutuyor. Yurt dışı gezilerde günde 150 dolar 
ödeyebiliyor. Makam odalarının donatımı için milyon
ları bir çırpıda harcıyor. Bunların yapılmasında, alın
masında ve harcanmasında hiç bir usule uymuyor. 

Ama tarımsal kredilerin artırılması ve geliştiril
mesi için hiç bir yaklaşım düşünmüyor. A. P.'Ii bir 
partizanın ticarî kredisi bir çırpıda 13 milyondan 136 
milyona, diğerininki 93 milyondan 375 milyona çıka
rılıyor. Bu şekildeki ödemelere 138 milyar bulunuyor, 
ama tarım kesimindeki 7,5 milyon ailenin kredisi ay
nı yerde sayıyor. 

320 bin ticaret ailesinin 138 milyar lira kredi kul
landığı Türkiye'de 7,5 milyon tarım ailesi 19 milyar 
kredi kullanarak yaşayamaz. Ziraat Bankası, 7,5 mil
yon çiftçi ailesinin yaşamını sağlamak için kurulmuş
tur. Onun girişimlerini destekleyecektir. Bugün tam 
tersine, ticarî kredilerle çiftçi ailelerini güç duruma 
sokmaktadır. Banka kaynakları, çiftçi ailesinin hatta 
tüm toplumun yararına değil zararına kullanılmakta
dır. 

Bankanın açtığı kredilerle çiftçinin elinden düşük 
fiyatlarla alınan mal, sonunda yüksek fiyatlarla halka 
ve bizzat malı yetiştirene satılıyor. Bunun nedeni, 
kredi düzenindeki bozukluktur. Bu bozukluğun öncü
lüğünü başta Ziraat Bankası yapmaktadır. 

Konunun aydınlanması için araştırma yapılmasını 
öneriyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — İçtüzük gereğince işlem yapılacaktır. 
29. — Adana Üyesi Hayri Öner in, traktör imali, 

ithali ve bu hususa ilişkin kurulmuş şirket ve holding
ler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/70) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın Hayri Öner'in bir araştırma önergesi vardır, 
okunacaktır efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Senato Araştırması isteyen Hayri Öner (Cumhuri

yet Senatosu Adana Üyesi) 

Araştırma konusu : Traktör imali, ithali ve ilişkin 
konular. 

Giriş : 
Görünüşte 1960 devrim ilkelerine kontra bir akün 

niteliğinde oluşan MC Hükümeti, aslında nitelik ola
rak Türkiye'de soygun ve sömürünün bir plana, bir 
programa bağlanması biçiminde gelişmektedir. 1950 -
1960 dönemi arasında her etkin yörede kendilerinden 
yana bir milyoner yaratma prensibi, yer değiştirme
deki sakıncaları görülerek terk edilmiş, bunun yerine 
bizzat Hükümetin başı ve üyelerinin ailelerinden veya 
yaranlarından tröstler yaratmanın daha güvenilir 
bir yol olmasından hareket edilmeye başlanmıştır. 

«Ben sana kazandırayım, sen beni iktidarda tut» 
ilkesi yerine, «Ben ve yaranlarım kazanır, kendimi 
iktidarda tutarım.» ilkesi daha güvenli bir prensip 
olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden, birinci MC Hü
kümeti döneminde Devletin gelir kaynakları parsellen
meye başlanmış, ikinci MC Hükümeti bir tröstler bir
liği olarak yaşamını sürdürecektir. Bizzat Hükümetin 
başı olan zatın ailesinin 10 yılda bir Onassis ailesi 
haline gelmesi, yabancılarla oluşturulan TIR konvoy
ları, bir bakanın kardeşleri ve yakınlarının Türkiye' 
yi saran inşaat şirketleri, peşkeş çekilen benzin pom
paları, dün Hükümetin başına «Şaibeli kişi» diyenin, 
üstlenilen şirket borçları, banka ortaklıkları bunun en 
belirgin örneklerindendir. 

20 nci asrın ikinci yarısındaki hızlı gelişme ön
görüldükte, bugünkü dünya bundan 50 yıl önceki 
Konya'dan çok küçüktür. Buna paralel olarak olayla
rın gün yüzüne çıkması, tarih olması eskisi kadar uzun 
süre istemez. Birkaç yıl içinde Türk Ulusu tüm ger
çekleri, tüm delilleriyle öğrenecektir. Olayları tek tek 
Yüce Meclisler huzuruna getirecek ve gün ışığına çı
karacağız. 

Traktör konusu : 
Bir ziraat ülkesi olan Türkiye'de Türk köylüsü ve 

Türk çiftçisinin sırtından sürdürülen sömürünün yer
yüzünde eşi görülmemiştir. Ziraatin makineleşmesi 
öngörüldükte, yeterli personeliyle Ziraî Donatım Ku
rumu kurulmuş ve tüm yurtta örgütlenmiştir. Baş
langıç olarak Adapazarı'nda bir de Traktör Montaj 
Atelyesi açılmış, geliştirilmiş, fabrikalaşmaya götü
rülmesi düşünülmüştür. Yıllardan beri fabrikalaşması 
sürüncemede bırakılmış, montaj olarak yaptığı trak
törlerden arta kalan ihtiyaç ya özel şirketlere yaptırıl
mış ya da yasalar gereğince Ticaret Bakanlığınca ithali 
gerçekleştirilmiştir. 
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Birinci MC Hükümeti kurulduktan sonra, «Binler
ce tank, ağır sanayi» yaygarası arasmda, traktör saha
sına el atılmış, halka sanki Devlet eliyle fabrika 
yapılacağı imajı verilen bu iş, kaşla göz arasında 
HEMA Holding adlı bir özel şirkete aktanîıvermiştir. 

HEMA Holdingin kurucuları kimlerdir, hangi Hü
kümet büyüğünün sınıf ve iş arkadaşlarıdır? Bu araş
tırmayla meydana çıkacaktır. Toplam yatırımı 
1 165 000' 000 lira olarak öngörülen bu proje için 
daha önce Konya ili öngörülmüş, öyle ilân edilmiş da
ha sonra ağırlığı Polatlı'ya kaydırılmıştır. HEMA Hol
ding, teşvik belgesini almıştır. Daha fabrikanın kaba 
inşaatı bitmeden yurtta tüm bayilikleri satılmış, mil
yara varan teminat bayilerden alınıp şirket sahiplerinin 
tekeline verilmiştir. 

Türkiye'de Devletin milyarlar harcayarak bu 
amaçlarla kurduğu Ziraî Donatım, güçlü kuruluşu, 
yetişmiş binlerce personeliyle sırf aile tröstleri kurmak 
amacıyle saf dışı bırakılmıştır. Bu da yetmiyormuş 
gibi, HEMA Holding üretime geçinceye kadar ihtiyacı 
karşılayacak traktörlerin ithali işi de geçen yıl güçlü 
kuruluş, yeterli personeline rağmen Ziraî Donatım 
Kurumundan alınıp, yoğun fabrika yapımı işi yanında, 
HEMA Holdinge verilmiş, Dünya Bankasından yeterli 
kredi sağlanmıştır. 

Araştırma sonunda, Devletin aile ve yaran şirket
leri adına nasıl parsellendiği, çıkar çevrelerinin Dev
letin güçlü kuruluşlarım nasıl Devlet sırtından geçinen 
zavallı kuruluşlar haline getirdiği kendiliğinden mey
dana çıkacaktır. 

Yapılan anlaşmaya göre, HEMA Holding üre
time geçinceye kadar ihtiyaç olan traktörleri ithal 
edecek, Ziraî Donatım da o güne kadar sıraya giren 
çiftçilerin ihtiyacım karşılamak için ithal ettiği trak
törlerin bir kısmını Ziraî Donatım Kurumuna vere
cek, gerisini yine kendi bayileri tarafından dağıttıra-
caktır. Anayasal düzende, köklü bir devlet düzeninde 
çiftçiye, alınteriyle geçinenlere bundan daha büyük 
bir ihanet düşünülemez. 

Yukarıda belirttiğimiz «Ben ve yaranlarım kaza
nır, kendimi iktidarda tutarım» ilkesi o kadar belir
li ki, bunu küçük bir örnekle belirtebiliriz. 

Fiat Traktörleri üreten bir özel şirket yılda 20 
bin traktör üretmekte iken projenin tevsiine gitmiş, 
yıllık üretimi 30 bin traktöre çıkarmak için Hüküme
te bir proje sunmuş, yılardır buna cevap verilmemiştir. 

Örnek bazı rakamlar: 
1977 Programına göre yılhk traktör talebi 80 bin 

olarak saptanmış. Bunun 40 bin adedi Türkiye'de 
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üretilecek, 40 bin adedi ithal edilecektir. 1977 yılının 
ilk yarısında yapılan tahsis 31 655 adettir. Temmuz 
1977 ayı içinde yeniden tahsis talebi 34 425'dir. Yıl 
sonuna kadar daha ne kadar tahsis talebi ile karşılaşı
lacağı şimdiden belirlidir. Daha Temmuz 1977 ayı 
içinde 66 080 traktör tahsisi söz konusudur. Halbuki 
Programda öngörülen tahsis 40 bin adet idi. Türkiye' 
de bugüne dek bu kadar spekülasyon konusuna az 
raslanmıştır. 

Traktör Kararnamesine göre kuruluş veya firma
lar Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sa
nayi Bakanlığına başvuruluyor; bu Bakanlıklarca ya
pılan incelemeler sonucunda uygun görüldükte, Tica
ret Bakanlığına yazılıp "thal gerçekleştirilmektedir. 
Yani, ithal işi yasa ve teamüllerin tersine Ticaret Ba
kanlığından alınıp bir partinin oluşturduğu iki Bakan
lığa böylece devredilmiş bulunmaktadır. Bu örnek 
Devletin açık ve kesin bir biçimde parsellendiğini gös
termektedir. Bugüne kadar Türkiye'de traktör ithali 
yapan 15 kadar firma vardı. Traktör Kararnamesine 
göre ithalât yapan firmaların yeterli servis ve bakım 
istasyonları kurmaları zorunludur. Araştırıldıkta, ço
ğunun ne servis istasyonları, ne de bakım istasyonları 
vardır. Yaptığımız aarştırmaya göre Türkiye'ye bu-
günedek 24 marka traktör ithal edilmiştir. 1966 so
nuna kadar Türkiye'de mevcut traktör sayısı bir araş
tırmaya göre 233 bin adet, bir araştırmaya göre de 
320 119 adettir. Sadece şu rakam ve örnekler Türk 
çiftçisinin nasıl soyulduğunu, nasıl istismar edildiğini, 
Devlet kuruluşlarının ve asıl Devletin olan işlerin aile 
ve şirketlere nasıl peşkeş çekildiğini, Türkiye'nin nasıl 
bir traktör mezarlığı haline getirildiğini göstermeye 
yeter. 

Yukarıdan beri açıklanan nedenlerle traktör imali, 
ithali dağıtımı ve bu hususa ilişkin kurulmuş şirket ve 
holdingler hakkında bir Senato Araştırması açılması 
için gereğini saygı ile arz ederim. 

Adana 
Hayri Öner 

BAŞKAN — Sayın üyeler, tçtüzük gereğince işlem 
yapılacaktır. 

30. — Adana Üyesi Hayri Öner in, taban fiyatla
rının tespit ve ilânı hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/71) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın Hayri Öner'in bir başka araştırma önergesi 
vardır, okunacaktır. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit ve ilânı 

hakkında aşağıda açıkladığım nedenlerle Senato Araş
tırması açılmasını saygı ile arz ederim. 1 . 9 . 1977 

Adana 
Hayri Öner 

Türkiye, sanayileşme sürecine yeni girmiş bir ta
rım ülkesidir. 7,5 milyon aile çiftçilik yapmaktadır. 
Yan çiftçi küçük memur ve benzeri de katıldıkta bu 
rakam 8,5 - 9 milyon aile eder. Şu durumda 41 mil
yon nüfusun 35 milyonu çiftçilikle geçimini sağlamak
tadır. Buna karşın Türkiye'de mutlu azınlığın en çok 
sömürdüğü kesim çiftçilikle geçimini sürdüren aileler 
olduğu gibi, hükümetlerin en çok ihmal ettiği, kaderi 
ile başbaşa bıraktığı kesim de çiftçi aileleridir. 

Çiftçinin tek kredi ve destek kuruluşu olan Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası rayından ve amacın
dan saptırılarak ticarî kredi müessesesi haline geti
rilmiştir. 7,5 milyon çiftçi ailesine 19 milyar lira kredi 
verirken, 350 bin ticaret ve yatırımcı aileye 138 milyar 
ilra kredi vermektedir. Bu son kredinin çoğunluğu, üre
tim döneminde çiftçinin ürettiği mahsulün ucuza ka
patılmasında kullanılmaktadır. 

Hükümetlerin bunu önlemesi zor değildir. Taban 
fiyatların zamanında ilânı, Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve Çuko - Birlik gibi kuruluşların zamanında ilân 
edilmiş taban f iyatlarıyle süratle alıma girmesi bu soy
gunu önlemenin en etkin.yoludur. 

Ne var ki, kredi müesseselerini yukarıda açıkla
nan yolda kanalize eden MC-Hükümeti taban fiyat
larının ilânındaki tutum ve davramşıyle de baş so
rumlu olduğunu açıkça kanıtlamaktadır. 1976 yılında 
buğday, pamuk vesaire gibi tarım ürünlerinin toplan
maya başlanmasından önce taban fiyatlarını ilân etme
miş, bu arada üretici borç - harç ürettiği ürünü aracı 
ve tefeciye ucuza devretmiş, bir mahsul yılını zararla 
kapatmıştır. 

1977 yılında bu oyun daha açık bir biçimde sergi
lenmiş ve Türk çiftçisi ekonomik bakımdan yıllarca 
altından kalkamayacağı güç koşullara itilmiştir. Ör
neğin; Çukurova'da buğday mahsulü Mayıs sonlarına 
doğru toplanmaya başlar, Haziranın ilk haftasında 
tamamlanır. 1977 buğday mahsulü döneminde MC 
Hükümeti buğday fiyatlarını, o da maliyetin altında 
ilân ettiği zaman, yalnız Çukurova'da değil, bütün Tür
kiye'de üretici buğday mahsulünü toplamış, ucuza 
aracı ve tefeciye devretmek zorunda kalmıştır. Çiftçi, 
yeterli kredi bulamadığından tohumdan, ilâca kadar 
hepsini borca tamamlar; mahsulü topladığı zaman 

I borç süresi bitmiştir. En kısa sürede, hatta bazen tar-
j lada toplar toplamaz elden çıkarıp, süresi gelmiş bor

cunu kapatmak zorundadır. 
Bu nedenle, 1977 yılı buğday, taban fiyatları ilân 

edildiği zaman çoğunluktaki orta ve küçük çiftçi 
aileleri buğday mahsulünü aracı ve tefeciye geçen yıl-
ki taban fiyatının dahi çok altında devretmiştir. Ta
ban fiyatları ilân edildiği zaman bu aracı ve tefeci
lerden Toprak Mahsulleri Ofisine topladıklarını dev
redenler, alıştaki kazancın üzerine fiyat farkından do
ğan kazancı da ekleyerek çiftçinin sırtından misliyle 
kâr sağlamıştır. Hükümetin bu gerçeği bilmemesi ola
nak dışıdır. 

j Çukurova'da pamuk mahsulünün kıraç kesimi 
Ağustos ortalarından itibaren toplanmaya başlar. Pa
muk üreticisinin durumu, buğday üreticisinin duru
mundan koşulları ve maliyet itibariyle daha âdidir. 
Çoğunluğu, pamuğu tarlada satar duruma gelmiştir. 
Yalnız Çukurova'da değil, Türkiye'de pamuk ekimi 
yapılan tüm yörelerde kıraç kesime ekilen pamuk 
mahsulünün toplanması tamamlanmak üzeredir. 

Yukarıda belirttiğim nedenlerle üretici, geçen yıl 
ilân edilen taban fiyatlarının çok altında, pamuğu 
aracı ve tefeciye devretmiştir, devretmeye devam et
mektedir. Hükümet hâlâ pamuk taban fiyatlarını ilân 
etmemiştir. Bu tutumla kasıtlı olarak çiftçi kesimi yok
sulluğa itilmekte ve bir avuç vurguncunun servetine 
servet katılmaktadır. 

Zam paketi hazrılığı içinde olan MC Hükümeti bu 
arada Petrol, ilâç ve benzeri çiftçilikte kullanılan araç
lara zam yaptıkta, ürün fiyatlarının Türkiye ve Dün
ya çapında yükseleceği de bir gerçektir. Şu durumda 
taban fiyatlarının belirlenen zamlardan önce ilânı ara
cı ve tefecilerin umulanın çok üstünde kâr sağlamaları 
doğaldır. 

Yukanda da belirttiğim gibi, Hükümetin bu ger
çekleri bilmemesi olanak dışıdır. Her yıl taban fiyat
larının, mahsulün toplanmasından sonra veya mah
sul toplanması, yarılandıktan sonra ilânının nedeni, 
her köşede kendilerinden yana kredi müesseselerinin 
kapısını ardına kadar açtıkları milyonerleri çoğaltmak 
amacına dayanmaktadır. Bu durum böyle devam eder, 
orta ve küçük çiftçinin ürettiği ürünün bu tür oyun
larla ucuza kaptılması önlenmezse, tarım ile uğraş
mak bir yük olmaktan öteye bir anlam taşımaz hale 
gelecektir. 

BAŞKAN — İçtüzük gereğmce işlem yapılacak-
| tır. 
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31. — Adana Üyesi Hayri Önerin, sıtma ve bula
şıcı hastalıklarla mücadele hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10)72) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın Hayri Öner'in bir üçüncü araştırma önergesi 
vardır, okunacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hususun

da aşağıda gösterdiğim nedenlerle Senato Araştırması 
açılmasını saygılarımla arz ederim. 

Adana 
Hayri Öner 

Bir toplumun geleceği bir bakımdan halk sağlığı
na verilen öneme bağlıdır. Türkiye, İmparatorluk 
döneminde bu bakımdan bir hayli gerilerde kalmıştır. 
Cumhuriyet Hükümeti kurulduğu zaman özellikle sıt
ma, Çukurova gibi sıcak ve bataklık yörelerde halk 
sağlığım alabildiğine sarsan bir illet haline gelmişti. 
Cumhuriyetin ilânı ile birlikte bunu önlemek amacı 
ile sıtma ile savaş için kurumlar oluşturulmuş, ekip
ler kurulmuş, yoğun bir çaba başlamıştı. Bunun ya
nında, salgın hastalıklarla mücadele yönünde de ola
nakların elverdiğince gerekli girişimler başlamış, 1950 
lere gelindikte tifo, tifüs, kızamık, verem gibi top
lumda büyük sorun yaratan salgın hastalıklar as
gari düzeye indirilmiş, özellikle sıtma ile savaş ba
şarı ile sonuçlandırılmıştı. Son iki yıla kadar sıtma 
tamamen ortadan kaldırılmış, sıtma mikrobu taşıyan 
sivrisinek yatakları tümü ile dentim altına alınmış idi. 

Ancak, tarımda kullanılan ilâçların yeterli dene
timden geçirilmemesi, sıtma ile savaşın yavaşlatılması, 
komisyonların çeltik sahalarını belirlemesindeki dik
katsizliği bu hastalığın yeniden başgöstermesine ve 
yaygın hale gelmesine neden olduğu gibi, son günler
de kolera salgım da siyasî yetkililer ve ilim adam
ları arasında tartışma konusu olmuştur. Gerekli ilâç
ların yapımında kullanılan hammaddelerin döviz 
darlığı nedeni ile ithallerinin yapılamadığı da bir ger
çektir. Bu yüzden kolera, tifo ve tifüs gibi salgın has
talıkların belirli yörelerde başgösierdiği yetkililerce 
ve ilim adamlarınca gün gün açıklanıp, basın tara
fından duyurulurken Hükümet sorumlularınca inkârı 
bir anlam taşımaz. 

Haziran 1977 ortalarından bu yana, Çukurova' 
da 10 - 15 yıldan sonra sıtma tekrar yayılmaya baş
lamıştır. Çeltik komisyonlarının Kadirli, Kozan, 
Ceyhan ve Osmaniye gibi büyük kentlerin bitişiğin
deki sahalar ekim ruhsatı vermesi, bu sahalarda yeterli 
önlemlerin alınmaması, ilaçlamanın zamanında ve ye

terli ölçüde yapılmaması, Anofel denen sıtma sivrisi
neğinin büyük ölçüde üremesine ve sıtmanın yaygın 
hale gelmesine neden olmuştur. Sorumlular, sorunun 
üzerine eğihnemekte, gerçek, halktan gizlenmekte ve 
hastalık gittikçe yayılmaktadır. 

Hükümet yetkililerinin gerçeği, politik nedenlerle 
sık sdc tekrarladıkları demeçlerle gizlemeye çalışması 
daha vahimdir. 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince işlem yapılacaktır. 
32. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsalın, işkence 

olayları hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/73) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye
si Sayın Niyazi Unsal tarafından verilmiş bir başka 
Araştırma önergesi vardır; okunacaktır: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanbğına 
İşkence olayları ile ilgili, Mart 1976'da verdiğim 

araştırma önergesi, Cumhuriyet Senatosunun 9.11.1976 
günlti Birleşiminde görüşülerek reddedilmişti. 

Cumhuriyet Senatosunda çoğunluk o gün; işken
ce olayları ile ilgüii söylediklerimizie katılmadı. Gös
terdiğimiz resmî beigekr, sıraladığımız olaylar, iş
kencenin varlığım kanıtlamaya yetmedi. 

Oysa, bu olaydan kısa bir süre sonra Diyarba
kır'da Gökhan Eğde'n&n işkence sonucu öldüğü açık
landı. Bizim, «İşkence yok» dediğimiz bir sırada, 
işkence haberleri daha sık duyulmaya başladı. Bugün 
de durum aynıdır. Her gün ülkenin hir köşesinden 
işkence edilen bir yurttaşın acı haberi gelmektedir. 
Geçen gün bu acı haberlerden birini daha Tunceli 
milletvekilleri açıkladılar. Pir Ahmet Solmaz isimli 
yurttaşımız işkence sonucu ölmüş. Pir Ahmet Sol-
nuaz'a yapılanları yazılan rapordan alıntılarsak, sa
nırım söylenecek sözümüz kalmaz. 

İşte Pir Ahmet Soîmaz'ın ölü görünümü: 
«..İki kulak memesinden, el ve ayak küçük par

maklarından, göbeğinden, tenasül uzvundan, sol 
memesinden elektrik verilmiş, sağ ayağının baş par
mağı sökülmüş, sağ ayak bileği zincirle sıkılmış, 
vücudunun pek çok yerinde sigara söndürülmüş, 
makatından cop sokularak bağırsakları yırtılmış, al
nına ve burnuna sert cisimlerle vurulmuş, ayak alt
ları şişmiş ve patlamıştır.» 

Bunları Pir Ahmet Solmaz söylemiyor. Ölüsün-
deki görüntüsünden alınmıştır. 

«...İşkence yok» diyenler, bu sonuçlar üzerinde 
biraz düşünmelidir. Böylesi olayların sürdüğü ülke
de, devleti devlet yapan kurumlar çürümüş, çökmüş 
demektir. Bizim, «İşkence yok» dediğimiz bir sıra-
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da, yurttaşlar işkencenin varağımı yaşamlarını yiti
rerek kamthyorlar. İş, araştrımaya yer kalmayacak 
ölçüde açıktır, kesindir. Güvenlik kuvvetlerinin eM-
ne düşen yurttaşlara işkence yapılmaktadır. 

Bu nedenle işkence ile ilgili önergemi yeniden ve
riyorum. Anayasanın 88 nci, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 133 ve 134 ncü maddeleri uyarınca iş
kence olayları ile ilgili Cumhuriyet Senatosu Araş
tırması açılması için gereğinin yapılmasını düetim. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Son günlerde işkence yapılanların sesi yeniden yük

selmeye başladı. Hemen her gün gazete ve dergiler
de, işkence yapılan bâr yurttaşımızın sesini duyuyo
ruz. 12 Mart dönemimin utanç verici izi silinmeden, 
İşkence sesinin yeniden duyulması, üzerinde durul
ması gereken önemli bir konudur. 

12 Mart döneminde işkence yapılanların sesi, 
dünyanın hemen her yanında, duyulduğu halde, 
bizde etkisini gösteremedi. Yönetimi o dönemde 
elinde bulunduranlar, işkence seslerine kulaklarım 
tıkadı ve işkence iddialarım yalanlama yarışına gir
diler. İşkence, yapılanların görünen durumuna, sa
kat kalan organlarına ve eldeki tüm kanıtlara rağmen, 
iş ört - bas edildi. 

İş bununla da kalmadı, hepimizin bildiği bir af 
ile noktalandı. Yeniden yazmaya, üzerinde durma
ya değer bir iş yapılmadı işkenceler için o dönem
de. Sadece işkence, işkence edenlerin yanına kâr 
ka?dı. 

Şimdi aynı durumun yeniden başladığını görüyo
ruz. Yine güvenlik kuvvetlerinin eline düşen her 
yurttaşa işkence yaptığı, çirkin fiiller uyguladığı, hat
ta bir kısmanı işkence yaparak öldürdüğü söylenmek-
tedıir. 

Şahsen gördüklerimiz bir yana, okuduğumuz ga
zete, dergi, bildiri, kitap ve mektup bilgilerine, gör
gü tanıklarına bakılırsa durum, 12 Mart döneminden 
biraz daha ağır, biraz daha ciddidir. 

Ciddîdir, çünkü, işkence ve ölümlere varan ey
lemlere Hükümetin adı karışmaktadır. 

12 Mart döneminde işkencenin işareti Meclis 
kürsülerinden verilmişti. Şimdi, Hükümetten veril
mektedir. İşkence yapanlara, yaptıranlara Hükü
met göz yummaktadır, İşkencecileri korumakta ve 
kollamaktadır. 

Bunun en çirkin, en korkunç örneğini Malatya'da 
verdi, Hükümet... Gençleri öldürenlere, ölüleri leş. 
gibi ayaklarından tutarak sürüyenlere, başım, kolu
mu gövdeden ayıranlara ve en iğrenç işlemleri ya
panlara ikramiye vermiştir, bu Hükümet... Böylece 
suçların en ağırım, en korkuncunu işleyenlere Hü
kümet destek olmaktadır. Suçu teşvik ve tahrik et
mektedir. Bundan yüz bulanlar aylarca bir terör 
havası esiirmiştir, Malatya'da. İlgililer susmuştur, 
Savcılar susmuştur, bu terör içinde.. Birçok insan 
ıstırap çekmiştir ve çekmektedir. Bunların tüm ne
denlerini öğreneceğiz. 

Dünyanın Mç bir yerinde, demokratik hiç bir 
ülkede adam öldürenlere, ölüleri sürükleyenlere, iş
kence yapanlara, insan onuru ile oynayanlara ödül 
verildiği görülmemıiştir. Filimlerde bile görülmeyen 
bir dram yaşanmaktadır, ülkemizde. Erzincan'da 
içeri alınan 7 liseli gence Sarkıntılık yapıldığı yayın
larda yer almaktadır. Böylesine çirkin, böylesine 
ağır bir iddia karşısında kimse susamaz ve güvenlik 
kuvvetleri denetimsiz kalamaz. 

12 Mart döneminin sakatlanna günbegün yeni
leri eklenmektedir. O dönemden sağ ve sağlam çı
kanlar bir oluruna getirilip içeri tıkılıyor ve işkence 
testlerine tutuîuyor. 

Konuyu özetlersek; Türkiye'de işkence edilerek 
öMüriiîen, sakat bırakılan, en hayatî organlarım kay
beden pek çok insan vardır; ama bunları bu hale 
düşürenlerden, işkence yapanlardan suçlanan, ceza 
verilen kimse yoktur. 

Bu sonucu çok iddialı olarak ortaya koyuyorum. 
Bunun hesabını başta Hükümet vermeMir. İşken
ce yapanlar ve yaptıranlar vermelidir ve bu utanç 
verici durumun üstündeki perde mutlaka kaHınlma-
hdır. Bu Yüce Senato için kaçınılmaz bir görev
dir. 

Bunun için 12 Mart dönemini de kapsamak üze
re Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü mad
desi uyarınca işkence konusunda bir Cumhuriyet Se
natosu Araştırması yapılmasını teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Erzincan 

Niyazi Unsal 
BAŞKAN — İçtüzük gereğince işlem yapılacak

tır. 

33. — Ankara Üyesi İbrahim Öztürk ve dört ar
kadaşının, ^Türkiye'nin malî ve iktisadî durumu üze
rinde bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(813) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesî Sayın İbrahim Öztürk, Cumhuriyet 
Senatosu CurnhurbaşkaniMca Seçilen Üye Sayın Se-
lâhattin BabüroğZu, Cumhuriyet Senatosu Erzincan 
Üyesi Sayın Niyazi Unsal, Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi Sayın Şebib Karamuilaoğlu, Cumhuri
yet Senatosu Burdur Üyesli Sayın Ekrem Kabay tara
fından verilmiş bir genel görüşme önergesi vardır. 
Önerge okunacak ve İçtüzüğün 128 nci maddesi ge
reğince işleme konulacaktır* 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan..? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bir yanlışlık ol

masın diye söylemek istiyorum. Benim önergem ye
nidir. Daha önce burada görüşülen önergem okundu 
biraz evvel. 

BAŞKAN — İkisi okundu efendim, siz yoktu
nuz. Biraz evvel sîz yokken, vermiş olduğunuz 
23.9.1977 tarihli arştırma önergeniz okundu; fakat 
ötekini yenîfedtiğinizi söylediğiniz için eski önerge 
de okundu ef eradiim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Özür dilerim. 
BAŞKAN — İkisi birden okundu. Sizin arzula

rınızın daha fazla Genel Kurula arzı için ikisi birden 
okundu efendim. 

Buyurun, önergeyi okuyun efendim. 
Konu: Türküye'nin malî ve iktisadî durumu üze

rinde genel görüşme. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye'nin malî ve iktisadî durumu üzerinde iç 

ve dış barında iktidar ve muhalefet çevrelerinde 
Dünya Bankası ve para fonu gibi (IMF) gibi önemli 
dış kuruluşlarda olumlu - olumsuz pek çok düşünce 
ve tartışmanın yer aldığını görüyoruz. 

Bu düşünce ve tartışmalar o dereceye varmıştır 
ki, «Türkiye batıyor, Türkiye iflâs ediyor» biçi
minde her Türk vatandaşını dehşete ve ümıîtsiz!i?ğe 
düşüren yazılar bir kâbus gibi ülkenin üstüne çök
müştür. 

Bazı Avrupa bankalarının çeklerimizi ödemediği, 
dışişleri örgütünde çahşaın personeffnîiizin maaş?arını 
karşılamakta güçlük çekildiği, Kıbrıs sorununun çö
zümlenmesi amacı ile Amerika ve başka ülkelerin si
lâh ambargosuna paralel oîarak Türkiye'ye ekono
mik ambargo uygulandığı îç ve dış basında sık sık 
yer almaktadır. 

Merkez Bankasının milyonlarca dolarlık transferi 
karşılayamaz duruma geldiği, döviz birikiminin eri
diği, dış ülkelerde çalışan işçilerimizin tasarruflarını 

I Türkiye'ye göndermediği; özellikle Türkiye'nin mil
yarları bulan dış borçlarının faizini bile ödeyemez 
bir duruma düştüğü, dış ödemeler dengesi ile itha
lât - ihracat açığının gün geçtikçe büyüdüğü, Hükü
metin bir ihracat seferberliğine giriştiği öğrenilmek
tedir. 

Yapılan son zamlar ve devalüasyonla halkın sır
tına yüklenen hayat pahalılığı, buna karşılık dar ve 
değrşımez gelirli kesimlerin ücdetlerinin salbftt kalma
sı; bunaîımı ekonomik alandan sosyal ve siyasal 
aT'aaSara doğru çekmektedir. 

Siyasal amaçlarla ve kötü bir ekonomik politika 
nedeniyle yıllardan beri biriktirilen ve büyütülen 
«zam paketi» bayram öncesi bir «zehir paketi» halin
de yoksul halkın sırtına yüklenmiş; bu durumun 
başta Amerika olmak üzere IMF, Dünya Bankası gibi 
teşekküllerin baskı ve direktifiyle yapıldığı kanısı 
egemen olmuştur. Bu da ulusal onurumuzu yarala
mıştır. 

Sayın Maîîye Bakanının Washıington'da Ameri
ka devlet adamları, IMF ve Dünya Bankası yetki
lileriyle yaptığı temasların sonucunda, çok muhtaç 
olduğumuz dış borç sorununun da çözümlenip çö
zümlenmediğini, ambargo devam ettiği takdirde 
bunun Türk dış politikasında yaratacağı etkilerini ke
sinlikle bilemiyoruz. 

İşte bu düşüncelerle; 
1. Türkiye'nin bugünkü ekonomik ve mlalî duru

mu, 
2. Türk parasının değerini, 
3. Enflasyon ve hayat pahalılığım, 
4. Geür ve ücret dilimlerimi, 
5. Dış borçlar ve ödemeelr dengesini, 
6. İthalât ve ihracatı, 
7. Ambargo ve bunun doğuracağı Türk dış po

litik asındaki gelişmeleri, 
8. Hayat pahalılığını azaltacak önlemleri, 
Genişliğine ve derinliğine ortaya koymak üzere 

I Anayasanın '88 nci maddesine göre bir genel görüş
me açılmasını saygılarımla dilerini. 

3 . 10 . 1977 
Ankara Cumhurbaşkanınca £ Ü. 

İbrah'm Öztürk Sefahattin BabüVoğlu 
Erzincan Burdur 

Niyazi Unsal Ekrem Kabay 
Bursa 

Şebib KaraımuEaoğiu 
BAŞKAN — Sayın üyeler, biraz evvel arz etti-

ğ'm gibi İçtüzüğümüzün 128 nci maddesi gereğince 
j iş'em yapılacaktır. 

298 — 



C. Senatosu B : 83 4 . 10 . 1977 O : 1 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın üyeler* gündemlimiz gereği 
komisyonlarda açık bulunan üyeliklere ve Başkan
lık Divanında açık bulunan bir Divan Üyeliğine giz
li oyla seçim yapmamız gerekmektedir. Ancak, iç
tüzüğümüzün 52 nci maddesinin son fıkrasındaki tak
dir hakkımızı kullanarak Senatoda çoğunluğun olma
dığı kanaatiyle bir yoklama yapmak ihtiyacım hisset

miştir, Başkanlık Divanı. Yoklama yapılacaktır 
efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, yoklama sonunda 

görüşmelerin devamı için yeterli çoğunluğun olma
dığı saptandığından, 6 Ekim 1977 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.40 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Bahriye Üçok'un, Manisa İli Vakıflar 
Müdürü ile Yurt Müdürüne dair soru önergesi ve 
Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre'nin yazılı cevabı. 
(7/662) 
Doç. Dr. Bahriye Üçok 

Kontenjan Senatörü 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

İlişikteki soru önergemin yazılı olarak cevaplan
dırılması için Sayın Devlet Bakanı Hasan Aksay'a 
iletilmesi için gerekli işleme müsaade etmenizi takdir
lerinize saygılarımla arz ederim efendim. 

Kontenjan Senatörü 
Doç. Dr. Bahriye Üçok 

Sayın Hasan Aksay 
Devlet Bakanı 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla rica ederim. 
1. Manisa Vakıflar Müdürü İlhan îşbilen ve yurt 

Müdürü Şeref Kuru gece ders çalışma saati bittikten 
sonra öğrencileri de dersliklerde toplayarak Said-i Nur-
sî'nin risalelerini Türkçeye çevirip nur dersleri verme
ye çalışmışlar mıdır? 

2. Bu iki Müdür sürekli olarak Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının dine aykırı olduğunu, hilâfet 
kurallarına göre yönetilmemiz gerektiğini öğrencilere 
aşılamakta mıdırlar? 

3. Manisa Vakıflar yurdunda Müdür Şeref Ku
ru tarafından görevlendirilmiş iki kişinin öğrencilere 

nur risalelerini okuyarak nurculuk eğitimi yaptıkları 
doğru mudur? 

4. Sınav sonucu yurtta kalmaya hak kazanan 
116 ortaöğretim öğrencisine, kayıtları yapılırken, im
za karşılığında Said-i Nursî'nin kitaplan verilip bu 
öğrenciler bu kitapları okumaya zorlanmışlar mıdır? 

5.1 Üzerinde yurt mührü bulunan Tabiat Risale
si ve Yirmi Üçüncü Söz adlarındaki risalelerin öğren
ci yurtlarındaki kitaplıklarda bulunmasını ve bunla
rın öğrencilere okutulmasını uygun buluyor musu
nuz? 

6. Yukardaki hususlar doğrusu ise ne gibi bir iş
lem yapmayı düşünüyorsunuz? Değilse bu yoldaki ya
yınları şimdiye kadar niçin yalanlamadınız? 

Kontenjan Senatörü 
Doç. Dr. Bahriye Üçok 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 22 . 9 . 1977 
Sayı : 5011/3267 

Cumhuriyeet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 15 . 2 . 1977 gün ve 

1C754-5201-7/662 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Bahriye Üçok'un ya-

jzılı soru önergesine Vakıflar Genel Müdürlüğünce ve
rilen cevap ekte sunulmuştur. 

Arz ederim, 
Saygılarımla, 

Süleyman Arif Emre 
Devlet Bakanı 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1076 - Y - 17 

Ha. İş. ve Sos, 7 . 9 . 1977 
Hiz. Da. Bşk. 

Devlet Bakanlığına 
İlgi : A) 31 . 12 . 1976 tarih ve 5.10/5894 sayıh 

yazınız. 
B) 12/1976 gün ve 10754-5201/7/662 sayılı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatörü Bahriye 
Üçok tarafından cevaplandırılması istenilen 6 
maddeden oluşan önerge sureti incelenmiş olup, Ma
nisa Vakıflar Müdürlüğü nezdinde yapılan inceleme
de, 

a) İddia edildiği üzere. Yurt kütüphanesinde mev
cut demirbaş defterinde adı geçen eserlerin kayıtlı 
olduğuna dair hiç bir eser ve emare bulunmadığı. 

b) Genel Müdürlükçe belletmenlik yapmaları 
tensip olunan resmi 'belletmelerden gayri kimsen'n 
görevli olmadığı yönetmelikte belirtilen şekilde hare
ket edildiği. 

c) Yurt öğrencilerine hiç bir surette mevzubahis 
olunan kitaplardan verilmediği, okumaları için tav
siyede bulunulmadığı. 

d) Yurt Müdürü Şeref Kuru'nun öğrencilerin gün
lük durumlarını gerektiren sosyal ve ah'âkî konular 
dışında öğrencilere maksatlı olarak konuşmadığı. 

e) Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesinde çıkan 
bir haber üzerine mahallî Cumhuriyet Savcılığının 
yaptığı aramada yurt öğrencilerinden birine ait mez
kûr eserlerden bir kaç tane çıkmış olduğu, C. Sav
cılığında ifadesine müracaat edilmiş, ayrıca hakkın
da tahkikat gerektirir cezaî işleme lüzum hissedilme-
diği için aynı gün öğrenci salmmışrır. 

Manisa Vakıflar Müdürlüğüne ve yurt müdürü
ne gerekli ikaz ve tenbihte bulunulmuştur. 

Bilgilerinizi saygıyla arz ederim. 
Vakıflar Genel Müdürü 

Ömer Faruk Diker 
Genel Müdür Yardımcısı V. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, TRT Genel Müdürüne dair so
ru önergesi ve Devlet Bakanı A. Şevki Erek'in yazdı 
cevabı. (7/718) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim. 
4 . 3 . 1 9 7 7 

Adana Senatörü 
. : .„ Kemâl Sarsibrahimoğ'iı 

Sayın Şaban Karataş'ın TRT Genel Müdürlüğü
nü fuzulen ve yasa dışı işgal etmekte bulunduğu ve 
hukukî genel müdür sayılamayacağı Danıştay ve Yar
gıtay kararları ile saptanmıştır. 

Bu durumda parasal veya idarî bilcümle tasarruf
larının yasa dışı bulunduğu izahatan varestedir. Ken
disine verilen maaş ve ücretlerde haksız iktisaptan 
ibarettir. 

Parasal haksız iktisapların yasa dışı sarfiyatın ve 
idarî tasarruflarının sorumluluğunu taşıdığınız malu
munuz olmak gerekir. 

Devletin en önemli kurumlarından birinin genel 
müdürlük makamının izniniz ve icazetinizle fuzulen 
işgal edilmekte devam edilmesi siyasî tarihi, malî ve 
cezaî sorumluluğunuzu mucip olduğunu hatırlatmak 
isterim. 

Hukuk kaideleri insanlığın müşterek mesaisinin 
yarattığı ve insanlık dehasının ürünü olan birer şa
heserlerdir. Kitapta sessiz dururlar. Bu sessizlik zirve-
dekilere cesaret verir. Bu yanlıştır. Uzak ve yakın ta
rihin acı ve tatlı emsalleri göstermiştir ki hukuk pren
siplerinin kitaplarda sessiz duruşu ve olur olmaz za
manlarda şamata yapmayışı aldatıcıdır. 

Konuştuğu zaman serttir acımasızdır ve darbesi 
kesindir. Sizden hukukun şamarını yemeden gerek
lerini yerine getirmenizi eski bir hukukçu - politikacı 
olarak istemeye kendime hak görüyorum. Aynı za
manda görev sayıyorum. 

Bu fuzulî işgale ne zaman son vereceksiniz ve 
parasal hazine zararlarının istirdadı için ne zaman 
harekete geçeceksiniz? 

Başbakanlık 
Parlamento il*1 İlişkiler 

Müşavirliği 21 . 9 . 1977 
Sayı : 01709-106/86 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 11 . 3 . 1977 tarih ve 11834-5548/7/718, 
6 . 4 .1977 tarih ve 11834-5548/7/718. 
16 . 5 .1977 tarih ve 11834-5548/7/718. 
9 . 6 . 1977 tarih ve 11834-5548/7/718 sayılı ya

zılarınız, 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal Sarı-

ibrahimoğlu'nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği 
«TRT Genel Müdürü Şaban Karataş» hakkındaki 
yazılı soru önergesine verilen cevabımız ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini saygı ile arz ederim. 
A. Şevki Erek 
Devlet Bakanı 
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Sayı : 01709-106/86 21 . 9 . 1977 
Şaban Karataş TRT Genel Müdürlüğüne yasalara 

ve usullere uygun olarak atanmış ve görevini yasalara 
uygun şekilde yürütmüştür. 

Bu nedenle ne atanması ne de görevini yürütmesi 
yönünden sorumluluğu gerektirecek bir durum mev
cut değildir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan in, Çayeli İlçesine bağlı bazı köy ve bucak yol
ları ile köprülerinin yapımı ve diğer yapımlar 
için ödenek verilip verilmediğine dair soru önergesi 
ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Turgut Yücel' 
in yazdı cevabı. (7/748) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 27 . 7 . 1977 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

5721-12477-7/748 saydı yazınız : 
27 . 6 . 1977 tarihinde Köy İşleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim soruia-
rıma ait cevabı aldım. Ancak 9 soruma cevap veril
miş, 10, 11, 12 nci (3 soruma) sorularıma cevap veril
memiştin 

Verilmesinin teminini rica ederim. Saygılarımla. 
Rize Senatörü 

Dr. Talât Doğan 

T. C. 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı 
Tetkik - Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı : 06-05/897 - 007870 13 . 9 . 1977 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. Kan. Müd. 1 . 8 . 1977 tarih ve 
5721-12477/7/748 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Sayın Ta'ât 
Doğan tarafından yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız 
ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan ya
zılı soru önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Yücel 
Köy İşleri ve 

Kooperatifler Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Talât Doğan'ın ya
zdı soru önergesi cevabı. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Talât Doğan'ın 
Bakanlığıma tevcih ettiği ve 27 . 7 . 1977 gün ve 
06-05/730-7059 sayılı yazımızla cevaplandırılmış bu
lunan Rize iliyle ilgili yazılı soru önergesinde sözü 
edilen hususlar mahallen tetkik edilerek nihaî durum
ları aşağıya çıkarılmıştır. 

C. 1. Çayeli İlçesi Kaptaııpaşa bucağı - Ge
lincik mahallesinin 4 Km. tuîündeki yolunun 2 Km. 
si yapılmış, sel felâketi dolayısıyle hasar gören ma
hallere kaydırılan Dozer dolayısıyle 2 Km. yapıla
mamıştır. 

C. 2. Çayeli Ecesi Buzrupınar bucağı Komu-
noz mahallesi yoluna sel afeti dolayısiyle başlanama
mıştır. 

C. 3. Çayeli İlçesi Habipoğ'u mahallesi yolu

na sel afeti dolayısıyle başlanamamıştır. 

C. 4. Çayeli İlçesi Erenler Köyü Çınartepe ma
hallesi yoluna sel felâketi dolayısiyle başlanamamış
tır. 

C. 5. Çayeli İîçesi Erenler Köyü Demirciler 
mahallesi yoluna sel afeti dolayısiyle başlanamamış
tır. 

C. 6. Çayeli İlçesi Madenköy 11 köprüsü 1977 
yılı yapım programına alınmış, 150 000 lira tahsisat 
ayrılarak bölgece taşerona verilmek üzere dosyası ha
zırlanmaktadır. 

C. 7. Çayeli İlçesi Kapıanpaşa bucağı Şen ma
hallesi yolunun yapanına devam edilmektedir. 

C. 8. Çayeli İlçesi Çukurluhoca - Arakner ma

hallesi köprüsü 1977 yılı programında Aydoğdu is-

müyle alınmış olup 225 000 lira tahsisat aynlarak ta

şerona verilmiştir. 

C. 9. Çayeli İlçesi Arakner mahallesi yoluma 

sel felâketi dolayısiyle başlanamamıştır. 

Programda olan bu yolların yapımı, sel felâketi 

nedeniyle aksamış olup inşaatlarına en kısa zamanda 

başlanacaktır. 
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C. 10. Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlü
ğünün 8 . 4 . 1977 günü onaylanan ve yürürlüğe gi
ren 1977 yılı Sosyal Tesisler Programında, Rize ili 
Çayeli İlçesinin Madenköy Habipoğlu mahallesine 
Cami ikmali için 100 000 TL. ödenek tefrik edilmiş 
bulunmaktadır. 

Ancak Rize ili Teşkilâtımızın kuruluş hazırlıkları 
sürmekte olduğundan adı geçen köy için tefrik edilen 
ödenek mahalline henüz gönderilememiştir. Progra
mın aksatılmaması için sözü edilen ödeneğin yılı için
de uygulama alamna konulabümesini temin amacıyîe 
Trabzon ili teknik elemanlarının da yardımıyle Cami 
ikmalinin ihaleye çıkarılması sağlanacaktır. 

C. 11. Çayeli ilçesinin Buzhıpınar köyü ile 
Kaptanpaşa bucağında belirtilen Sosyal Tesis ihtiya
cı konusunda, 1977 yılı programı kesinleştiği için 
1978 yılı programı hazırlıklarında dikkate alınmak ve 
gerekli etütleri yapmak üzere not alınmıştır. 

C. 12. Çayeli İüçesi Eren.er, Seslidere, Uzun-
dere -- Yeşiltepe, Demirhisar, Çukuriuhoca, Şendere, 
Yamaç köyleriyle Rize merkez, Akpmar, Ketenli köy
lerinin sosyal tesislerle ilgili konular 1978 yılı etüt 
programına alınmak üzere not edilmiştir. 

Etütler olumlu sonuç verdiği takdirde 1978 yılı 
bütçesi imkânları ölçüsünde ödenek tefriki cihetine 
gidilecektir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğîu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü mer
kez ve bö!ge örgütlerinde çalışan personele dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Salâhattin Kıiıç'ın ya
zılı cevabı. (7i758) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Afağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanlığı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 

Hilmi Nalbantoğlu 

1. Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez ve Böl
ge örgütlerinde maaşlı, yevmiyeli, sözleşmeli çalışan 
devamlı Teknik personel ile memurların ve devamlı 
kadrolu diğer her türlü personelin 1 Ağustos 1977 ta
rihi itibariyle listeler halinde bildirilmesi. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 22 , 2 . 1977 

Özel Kalem 
Sayı : 2606 

Konu : Erzurum Senatörü Hü% 
mi Nalbantoğîu'nun vazıh so
rusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 28 . 7 . 1977 gün ve 5778-12709/7-758 sayılı 

yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal
bantoğîu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez 
ve Bölge örgütlerinde çalışan personele dair yazılı so
ru önergesine hazırlanan cevap listeleri ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Bayındırlık Bakanı 

Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan Daimî İşçi Personel 

1 . 8 . 1977 
Ünite Daimî İşçi Adedi 

Merkez Teşkilâtı 
1. Bölge 
2. Bölge 
3. Bölge 
4. Bölge 
5. Bölge 
6. Bölge 
7. Bölge 
8. Bölge 
9. Bölge 

1 ö. Bölge 

İstanbul 
İzmir 
Konya 
Ankara 
Mersin 
Kayseri 
Samsun 
Elâzığ 
Diyarbakır 
Trabzon 

11. Bölge Van 
12. Bölge 
13. Bölge 
14. Bölge 
15. Bölge 
16. Bölge 

Erzurum 
Antalya 
Bursa 
Kastamonu 
Sivas 

17. Bölge Ortaköy - İstanbul 
Maltepe Makine İkmal Grup Şefliği 
İskenderun Makine İkmal 
Taşra Top] amı 

Grup Şefliği 

1 078 
2 520 
2 116 
1 389 
2 154 
1 784 
1 240 
1 583 
1 886 
1 703 
1 513 
1 541 
1 326 
1 430 
1 756 
1 475 
1 045 

490 
69 

158 
27 178 

Merkez - Taşra Toplamı 28 256 
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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLÂTINDA ÇALIŞAN MEMUR 
PERSONEL SINIFLARI İTİBARİYLE ( 1 . 8 . 1977) 

Ünite Gen. İd. 

Taşra Toplamı 

Taşra - Merkez Toplamı 

761 

1 148 

5. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğanın, Rize Pazar İlçesi Ortaköy bucağına merkezi 
olan Ortaköy adı Hemsin olarak düzeltildiğine dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Salâhaitin Kılıç' 
in yazılı cevabı. (7/765) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Bayındırlık Ba

kam tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasının te
minini rica ederim. 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

Yurdumuzda 77 Ortaköy isimli yerleşme yeri var
dır. Ekli İçişler, Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür
lüğü yazılan üzerine Rize Pazar İlçesi Ortaköy buca
ğına Merkezi Ortaköy adı Hemsin olarak düzeltil
miştir. 

Soru 1. Bakanlığımıza bağîı kuruluşlarda Orta
köy adı Hemsin olarak değiştirilmiş midir? 

Değiştirilmişse ne zaman düzeltilecektir? 

Teknik Sağlık Avukat Yard. Toplam 

Merkez Teşkilâtı 
1. Bölge İstanbul 
2. Bölge İzmir 
3. Bölge Konya 
4. Bölge Ankara 
5. Bölge Mersin 
6. Bölge Kayseri 
7. Bölge Samsun 
8. Bölge Elâzığ 
9. Bölge Diyarbakır 

10. Bölge Trabzon 
11. Bölge Van 
12. Bölge Erzurum 
13. Bölge Antalya 
14. Bölge Bursa 
15. Bölge Kastamonu 
16. Bölge Sivas 
17. Bölge İstanbul 
Maltepe Makine İkmal Grup Şefi 
İskenderun Makine İkmal Grup Şefi 

387 
55 
55 
45 
45 
42 
49 
46 
52 
39 
45 
32 
47 
19 
44 
50 
45 
29 

5 
17 

387 
157 
138 

66 
98 
80 
69 
85 
74 
71 

101 
53 
52 
43 
96 
69 
41 
67 

2 
3 

1 365 

1 752 

1 

1 

13 

17 

12 

30 

42 

8 

1 

3 

4 

12 

26 

798 
212 
194 
114 
147 
125 
122 
136 
128 
112 
150 
89 

101 
63 

143 
121 

88 
100 

7 
21 

2 173 

2 971 

9 , 1977 
T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 
Özel Kalem 
Sayı : 2622 

Konu : Rize Senatörü Talât 
Doğan'ın yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 18 . 8 . 1977 gün ve 12872-5825/7-765 sayı
lı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 
Rize İli Pazar ilçesi Ortaköy bucak merkezinin Hem
sin olarak değiştirilmesine dair yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzce yayınlanan 
çeşitli haritalar için evvelce hazırlanmış kalıplar kul
lanılmıştır. 
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Hazırlanacak yeni kalıplarda idarî bütün değişik
likler yapılmakta olup, yazışmalarda bu tip değişik
liklere uyulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Bayındırhk Bakam 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

İller İd. Gn. Müd. Iüğü 3 . 4 . 1970 
Şb. Md. 2.22152-Hrt. 178/274» 

Konu : Köy ve Belediye Adları 
Rize Valiliğine 

İlgi : a) 21 . 10 . 1969 gün ve İller İdaresi Gn. 
Müd. Iüğü 2=22152/274-8577 sayılı yazımız. 

b) Yazı işleri kalemi tarihsiz ve 2095 sayılı ya
zınız. 

Köy ve belediye adlarının tetkiki için ilgi (a) daki 
yazımızla gönderilen iliniz bülteninde, görülen noksan
lar aşağıda gösterilmiştir. 

Kalkandere İlçesinde : 
1. İlçe merkezine bağlı 14 sırasında Yeniköy adı 

(Yeşilköy) olarak düzeltilmiştir. 
1 . 7 . 1966 gün ve İller İd. Gn. Müd. Iüğü 

2,22102 - 50/128 sayılı, örneği ekli onay ile Yeniköy 
kurulmuştur. 

2. 18 sırada (Unalan) Köyü ilâve edilmiştir. Ya
pılan incelemede Unalan adında bir köy olmadığı gö
rülmüştür. Ancak Çağlayan köyüne Unalan (Fîîavez) 
mahallesi. Yeniköy aı ile köy olmuştur. 

Pazar ilçesinde : 
1. İlçe merkezine bağlı 17 sırada yazılı Gürgöze 

(Cabat) köyü adı (Sulak) olarak düzenlenmiştir. Gür
göze köyü adının değiştirildiğine dair kayda rastlan
mamıştır. 

2. Ortaköy Bucağına Merkezi olan Ortaköy adı 
(Hemsin) olarak düzeltilmiştir. Ortaköy bucağı mer
kezinin oturduğu yerin belediye adı da Ortaköydür. 

Yanlışların düzeltilmesi için ilgililere duyurulması 
ve gereğini rica ederim. 

Nurettin Hazar 
Müsteşar Muavini 

İçişleri Bakanı Y. 
T. C. 

Pazar İlçesi 
Kaymakamlığı 

Kalem : 688 28 . 5 . 1970 
Konu : Köy ve Belediye adları Hk. 

Valilik makamının 18 . 5 . 1970 tarih ve 684 sa
yılı yazıları ile Köy ve Belediye adları hakkında İçiş

leri Bakanlığı İller İd. Gn. Md. den alman 3 . 4 . 1 9 7 0 
gün ve 178/2708 saydı emirleri yukarıya çücarılmış ve 
mütealadan bir adet ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
Ramiz Acar 

Kaymakam V. 

Hemsin Bucak Md. 
Özel İdare Mk. na 

T. C. Hudutları BahiiiöJe Ortaköyier 

İli (İlçe) Bucak (Muhtarhk) 

Adana, (Mağara) Merkez, (Ortaköy) 
Adıyaman, (Çelikhan) Merkez, (Ortaköy) 
Afyon, (Emirdağ) Ümraniye, (Ortaköy) 
Amasya, (Merkez) Doğantepe, (Ortaköy) 
Ankara, (Çankaya) Kayaş, (Ortaköy) 
Ankara, (Sulakyurt) Merkez, (Ortaköy) 
Antalya, (Gündoğmuş) Köprülü, (Ortaköy) 
Artvin, (Meçkez) Ortaköy, (Ortaköy) 

Artvin, (Arhavi) Ortacılar, (Ortaköy) 
Aydın, (Merkez) Umurlu, (Ortaköy) 
Bingöl, (Merkez) Merkez, (Ortaköy) 
Bolu, (Gerede) Dörtviran, (Ortaköy) 
Bolu, (Mudurnu) Merkez, (Ortaköy) 
Bursa, (Orhangazi) Merkez, (Ortaköy) 
Çankırı, (Eskipazar) Merkez, (Ortaköy) 
Çankırı, (Orta İlçe) Merkez, (Ortaköy) 
Çorum, (Ortaköy) 

Çorum, (Sungurlu) Merkez, (Ortaköy) 
Denizli, (Çal) Merkez, (Ortaköy) 

Denizli, (Kale) Merkez, (Ortaköy) 
Erzurum, (Hinis) Merkez, (Ortaköy) 
Erzurum, (İspir) Merkez, (Ortaköy) 
Giresun, (Görele) Merkez, (Ortaköy) 
Hakkâri, (Çukurca) Çığlı, (Ortaköy) 
İçel, (Anamur) Merkez, (Ortaköy) 
İçel, (Mut) Merkez, (Ortaköy) 
İstanbul, (Silivri) Merkez, (Ortaköy) 
İstanbul, (Beşiktaş) Ortaköy, 

İzmir, (Ödemiş) Merkez, (Ortaköy) 
İzmir, (Tire) Merkez, (Ortaköy) 
Kars, (Aralık) Merkez, (Ortaköy) 
Kars, (Kağızman) Kötek, (Ortaköy) 
Kastamonu, (Merkez) Merkez, (Ortaköy) 
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İli (tlçe) Bucak (Muhtarlık) 

Kastamonu, (Taşköprü) Merkez, (Ortaköy) 
Kayseri, (Bünyan) Akkışla, (Ortaköy) 
Manisa, (Merkez) Ormancah, (Ortaköy) 
Manisa, (Kula) Merkez, (Ortaköy) 
Manisa, (Salihli) Karataş, (Ortaköy) 
Mardin, (Merkez) Kasır, (Ortaköy) 
Mardin, (idil) Merkez, (Ortaköy) 
Mardin, (Silopi) Merkez, (Ortaköy) 
Muğla, (Merkez) Merkez, (Ortaköy) 
Muğla, (Milas) Merkez, (Ortaköy) 
Muğla, (Fethiye) Üzümlü, (Ortaköy) 
Nevşehir, (Kozaklı) Karahanh, (Ortaköy) 
Niğde, (Ortaköy) 
Rize, (Ardeşen) Merkez, (Ortaköy) 
Rize, (Çayeli) Merkez, (Ortaköy) 
Rize, (İkizdere) Merkez, (Ortaköy) 
Rize, (Pazar) Ortaköy (Hemsin) (Ortaköy) 
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Sakarya, (Hendek) Merkez, (Ortaköy) 
Sakarya, (Karasu) Merkez, (Ortaköy) 
Sakarya, (Karasu) Ortaköy, (Ortaköy) 

Samsun, (Alaçam) Merkez, (Ortaköy) 
Samsun, (Kavak) Merkez, (Ortaköy) 
Samsun, (Vezirköprü) Köprübaşı, (Ortaköy) 
Sinop, (Durağan) Merkez, (Ortaköy) 
Sivas, (Divriği) Danışment, (Ortaköy) 
Sivas, (İmranlı) Merkez, (Ortaköy) 
Sivas, (Koyulhisar) Ortaköy, (Ortaköy) 

Sivas, (Suşehri) Akıncılar, (Ortaköy) 
Sivas, (Şarkışla) Ortabucağı, (Ortaköy) 

Tokat, (Erbaa) Karayaka, (Ortaköy) 
Tokat, (Reşadiye) Merkez, (Ortaköy) 
Tokat, (Turhal) Dökmetepe, (Ortaköy) 
Tokat, (Merkez) Gökdere, (Ortaköy) 
Trabzon, (Araklı) Merkez, (Ortaköy) 
Trabzon, (Maçka) Merkez, (Ortaköy) 
Trabzon, (Sürmene) Merkez, (Ortaköy) 
Trabzon, (Vakfıkebir) Merkez, (Ortaköy) 
Uşak, (Merkez) Merkez, (Ortaköy) 
Yozgat, (Akdağmadeni) Merkez, (Ortaköy) 
Zonguldak, (Ereğli) Merkez, (Ortaköy) 

İcmali : 77 Ortaköy : 
İkisi, Kaza Merkezi 
Beşi, Bucak merkezi 
70'i, Muhtarlık 
9 unda PTT Mevcut 
(Altı çizili olanlar) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal 
Sarıibrahimoğlunun, Kadirlinin Savrun suyu üzerin
de bir baraj yapımının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Kâmran İnan'ın yazılı cevabı. (7/771) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini rica ederim. Saygıyla. 1 . 9 . 1977 

Kemâl Sarıibralılmoğ'u 
Adana Senatörü 

Kadirli'nin Savrun suyu asırlardır boşa akmakta 
ve gerek enerji ve gerekse sulama imkânları değerlen
dirilmemektedir. Bu yüzden bazı zevat tarafından 
kullanılmakta ve kısmî ve şahsî bir menfaat temin 
edilmekte geniş kitleler yararlanamamaktadır. 

Bakanlığınızca Savrun suyunun enerji ve sulama 
imkânlarından faydalanılması için baraj yapjmı düşü
nülmekte midir? Düşünülüyorsa hazırlıklar ne safha
dadır? Düşüııülmüyorsa niçin? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 22 . 9 . 1977 

Bakanlığı 
Sayı: 112-115/052.2-12/1348 

Konu : Sn. Kemal Sarıibrahimoğlu' 
nun yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

8 . 9 . 1977 tarih ve 12979-5863-7/771 sayılı Iîgi 
yazıları 

İlgide kayıtlı yazıları ekinde Bakanlığımıza intikal 
ettirilen, Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun «Kadirli'nin Savrun suyu üzerin
de bir baraj yapımının düşünülüp düşünülmediğine 
dair» yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Derin saygılarımla arz ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Kâmran İnan 
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Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanlbra-

h,imoğIu"nun «Katlirlrnin Savrun Suyu Üzerinde Bir 
Baraj Yapımımın Düşünülüp Düşünülmediğine dacr» 

Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Soru : Kadirli'nin Savrun suyu asırlardır boşa ak
makta ve gerek enerji ve gerekse sulama imkânları 
değerlendirilmemektedir. Bu yüzden bazı zevat tara
fından kullanılmakta ve kısmî ve şahsî bir menfaat 
temin edilmekte geniş kitleler yararlanmamaktadır. 

Bakanlığınızca Savrun suyunun enerji ve sulama 

imkânlarından faydalanılması için baraj yapımı dü

şünülmekte midir? Düşünülüyorsa hazırlıklar ne saf

hadadır? Düşünülmüyorsa niçin? 

Cevap : 

Savrun Barajı, 1966 yılında tamamlanan Savrun 
projesi planlama raporu içinde, Kadirli ovasını sula
mak üzere öngörülmüştür. 

Ancak, Savrun Barajından sulanması düşünülen 
arazilerin, Cevdetiye sağ sahil anakanalından pom
pajla sulanmasının daha ekonomik olacağı, 1976 -1977 
yılında yapılan planlama revizyon çalışmaları sonu
cunda anlaşılmıştır. 

Bu nedenle, Savrun Barajı yerine, halen inşa edil
mekte olan Cevdetiye sağ sahil kanalının fîediören 
mevkiinde tesis edilecek bir pompajla, sulamanm ger
çekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Söz konusu proje, Aslantaş barajının su tutma ta
rihinde işletmeye açılacak şekilde uygulama program
larına aınacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Kâmran İnan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, Adana ilinin Karaîaş ilçesine 
bağlı bazı köy arazilerinin sulanması ve drenaj kanal
ları açılarak çoraklaşmalarının önlenmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Kâmran İnan'ın yazılı cevabı. 
(7/774) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığı tarafından yazdı olarak cevaplandırılması için 
gereğini rica ederim. Saygıyla. 1 . 9 . 1977 

Adana Senatörü 
Kemâl Sanibrahimoğhı 

Adana ilinin Karataş ilçesinin Beyceli, Topraklı, 
İshacıiı, Kırhasan, Hacıhasan, Kiremitli, Dolaplı, Me-
lekmez, Hirnepli, Yüzbaşı, Oymaklı, Helvacı Çimeli, 
Terliksiz, Çukurkamış, Çakırören, Göçkaya, Küçük-
arataş, Bahçe, Kesik ve Adalı köyleri; 

Yağmur sularının mecra bulamıyarak arazileri göl 
haline getirmesi yüzünden çoraklaşmaktadır. Ayrıca 
Seyhan barajından kanallar açılarak su verilmemesi 
yüzünden çok düşük verimli pamuk mahsulü yetişti
rebilmekte ve bir türlü bellerini doğrultamamaktadır-
lar. Kanallar açslarak sulama ve drenaj kanalları açı
larak biriken suların boşaltılması mümkün kılındığı 
takdirde bu köyler arazilerinin çoraklaşması önlene
ceği gibi, üstün bir verim alarak asırlardır devam ede-
gelen fukaralıktan bu köyler ahalisi kurtarılmış ola
caktır. Sulama kanalları açılarak sözü geçen köyler 
arazilerinin sulanması ve drenaj kanalları açılarak 
arazilerinin çoraklaşmalarının önlenmesi düşünülmek
te midir? Düşünülüyorsa nasıl ve ne zaman mümkün 
olacaktır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 22 . 9 . 1977 

Bakanlığı 
Sayı: 112-115-056.2-13/1349 

Konu : Sn. Kemâl Sanibrahimoğîu' 
nun yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8 . 9 . 1977 tarih ve 12976-5860-7/774 sa

yılı yazıları. 
İlgide kayıtlı yazılan ekinde Bakanlığımıza intikal 

ettirilen, Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun «Adana ilinin Karataş 
ilçesine bağlı bazı köy arazilerinin sulanması ve drenaj 
kanalları açılarak çoraklaşmalarının önlenmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair» yazdı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Derin saygılarımla arz ederim. 

Kâmran İnan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanibrahlm- j 
oğîu'nun «Adana İlinin Karataş İlçesine Bağîı Bazı 
Köy Arazilerinin Sulanması ve DrerJaj Kanalları 
Açılarak Çoraklaşmalarım n Önlenmesi Hususunda J 
ne Düşünüldüğüne Dair» Yazılı Sora Önergesinin 

Cevabıdır. I 

Soru : I 

Adana ilinin Karataş ilçesinin Beyceli, Topraklı, j 

İshacılı, Kırhasan, Hacıhasan, Kiremitli, Dolaplı, Me- I 

lekmez, Hirnepli, Yüzbaşı, Oymaklı, Helvacı, Çimeli, I 

Terliksiz, Çukurkamış, Çakırören, Göçkaya, Küçük- I 

arataş, Bahçe, Kesik ve Adalı köyleri; 

Yağmur sularının mecra bulamayarak arazileri I 
göl haline getirmesi yüzünden çoraklaşmaktadır. Ay
rıca Seyhan barajından kanallar açılarak su verilme
mesi yüzünden çok düşük verimli pamuk mahsulü ye
tiştirebilmekte ve bir türlü bellerini doğrultamamak- I 
tadırlar. Kanallar açılarak sulama ve drenaj kanalları I 
açılarak biriken suların boşaltılması mümkün kılındığı 
takdirde bu köyler arazilerinin çoraklaşması önlene- I 
ceği gibi, üstün bir verim alarak asırlardır devam ede-
gelen fukaralıktan bu köyler ahalisi kurtarılmış ola
caktır. Sulama kanalları açılarak sözü geçen köyler 
arazilerinin sulanması ve drenaj kanalları açılarak 
arazilerinin çoraklaşmalarının önlenmesi düşünülmek
te midir? Düşünülüyorsa nasıl ve ne zaman mümkün 
olacaktır? I 

Cevap : I 

Adana ili Karataş ilçesine bağlı 25 köyün arazi
leri, drenaj problemi bulunan + 2,5 m. kotu altındaki 
sahada yer almaktadır. 

Sözü edilen arazilerin sulanmasının 1978 - 1984 
seneleri arasında gerçekleştirilmesi programlaştırıl- I 
mıştır. I 

Saygılarımla arz ederim. I 

Kâmran İnan I 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı I 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi I 
Unsalın, yaralanan ve- tedavi edilmekte olduğu hasta
nede vefat eden bir öğrenci hakkında soru önergesi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cengiz Gökçek'in I 
yazdı cevabı. (7/775) I 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun iç tüzük uyarınca Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt
lanmasına ön olmanızı saygıyle rica ederim. 

2 . 9 . 1977 
Erzincan Senatörü 

Niyazi Unsal 

Sorular : 
1. İlişikte gönderilen yazıdaki olay doğru mu

dur? Doğru ise, ilgililer hakkında ne işlem yapılmış
tır? 

Ve bir başkası... 
Bayhan Özmen'in ölümünden birkaç gün sonra, 

ardı arkası bir türlü kesilmeyen siyasal cinayetler, ye
ni bir boy hedefi buluyorlardı. Bu seferki, Sefa Hak-
verdi adında, 17 yaşında bir lise ikinci sınıf öğrenci
siydi. Demetevler Lisesinde okuyan Sefa, arkadaşları 
arasında «haksızlığa tahammülü olmayan, enerjik bir 
genç» olarak tanınıyordu. 

Çorumlu bir babanın dört çocuğunun en büyüğü 
olan Sefa sınavlarının yaklaşması nedeniyle, arkadaş
larıyla birlikte ders çalışmaya başlamıştı. O gün de 
okuldan gelmiş, biraz dinlenmiş ve akşam saat 20.30 
civarında, yine Demetevler'de oturan bir arkadaşına, 
ders çalışmak üzere gitmeye karar vermişti. Annesiyle 
babası, oğullarını bu konuda sıkmıyorlardı. Sefa, evin
den çıkıp, 17 nci durağın arka tarafında oturan ar
kadaşına gitti. 17 nci durağın bulunduğu caddede Ül
kü Ocakları Derneği de üslenmişti. Sefa'yı okuldan 
tanıyan «ülkücü» arkadaşları da o gece dernek bal
konunda serinliyorlardı. Dönüşte Sefa korkmadan 
dernek binasının önünden geçti. Ama bir iki adım 
atamadan yığıldı kaldı. Ülkücü vatandaşlar, gece ya
nsım biraz geçe, Sefa'yı arkadan tek kurşunla vuru-
vermisîerdi! 

Sefa'nm çilesi ne yazık ki, bu kadarla bitmemişti, 
yaşıyordu. Silâh sesine koşanlar, O'nu alıp Numune 
Hastanesine götürdüler. Saat 03.00 civarıydı. 

Ortada kurşun yoktu. Son hızla omuriliğin yakı
nından giren tek bir kurşun, aynı hızla önüne rastla
yan tüm organları paramparça ederek çıkmış gitmiş
ti. 

Henüz aileden kimsenin olanlardan haberi olma
mıştı. 

«Herhalde çalışmaya daldılar. Sefa da artık rahat
sız etmeyeyim diye gelmedi, arkadaşında kaldı» diye 
düşünüyorlardı. 
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Ailesi Sefa'yı ancak iki gün sonra görebildi. O 
iki gün içinde Sefa, binbir ıstırap içinde «istirahat 
odası» nda beklemişti. Durumu çok tehiikcliyli. Ame
liyat edilmişti. Kurşunun parçaladığı dalağı alınmıştı. 
Diğer organları da berbat durumdaydı. Baba Muhar
rem Hakverdi, derhal kan merkezinden kan aîdı ve 
böylelikle Sefa'ya gereken kan verildi. Durumu kö
tüydü ama, ailesi yine de iyileşeceğini ümit ediyordu. 
Ne de olsa, Numune gibi büyük bir hastanede her 
türlü olanak vardı ve kullanılıyordu. Sefa, 5 nci Ha
riciye servisine alındı. Ateşi 39-40'tan aşağı hiç düş
müyordu. İki gün sonra da, sol tarafında, bahk sırtı 
gibi koltuk altında kalçasına kadar bir şişlik gördü
ğünde, babası telaşlandı. Ancak doktorlar, yaranın o 
tarafta bulunması nedeniyle şişliği normal karşıladı
lar. Acılı baba da, «doktor benden daha iyi bilir, na
sıl olsa» diyerek susmayı tercih etti. Sefa'nm duru
mu hiç değişmediği halde, 29 gün sonra, hastanenin 
havasının kötü ve beslenmenin yetersiz olacağı baha
nesiyle, taburcu edildi. 

Sefa yüriiyemiyordu, Annesi bir köşede ağlayarak 
seyrederken, babası ve dayısı kollarına girerek yürüt
meye çalıştılar. Ama birden Sefa iki büklüm oldu. 
Bağırıyordu. Dayanamayıp yine 5 nci Hariciye servi
sinin doktorlarından birine götürdüler. Dış dikiş sız
ma yapıyordu. Doktor, diren koyup yarayı açtı ve il
tihabı akıttı. Ama eve gitmesi gerekiyordu. Daha dik
katli bir bakım gerekiyordu. 4-5 gün kaldı evde. Sü
rekli iltihap akıyordu. Çok ıstırap çekiyor ama, belli 
etmek istemiyordu. Nonnal yemekler veriliyordu. Ne 
yiyorsa, iltihap deliğfnden, yedikleri aynen çıkıyordu. 
Sefa Hakverdi adındaki 75 kiloluk aslan gibi delikan
lı, kala kala 40 kilo kalmıştı. Ananın - babanın ıstı
rabı, çaresizliği de cabasıydı. Sonunda babası daya
namadı ve hastaneye telefon etti. Derhal getirmesini 
söylediler. Sefa, yine binbir güçlükle Numune Has
tanesine taşındı. Poliklinikteki muayeneden sonra has
ta tekrar 5 nci Hariciye servisinde 438 numaralı eski 
odasına taşındı. Hemen serum verildi, vitamin iğnesi 
yapıldı. Doktorlar, ameliyat yerini açmamaya karar 
vermişlerdi. 

Servise getirildiğinin ikinci günüs Sefa'nm odasına, 
servis Şefi Dr. Necati Erdentuğ girdi. Sinirliydi. Oda
da Sefa,nın dayısı da vardı. Dayı hürmetle ayağa 

kalktı ama doktor : 

«Ben bir ayda dört hasta taburcu ederdim ama, 
bu hâlâ burada!» diye bağırdı. 

Dayı şaşkın şaşkın bakarken, sinirini yenemeyen 
doktor elini hırsla yatağa uzattı ve orada duran 

Cumhuriyet ve Vatan gazetelerini alıp yere fırlattı. 
Sonra da söylene söylene çıktı gitti! 

Biraz soma da doktorlar geldiler, midede delik 
olup olmadığını anlamak için Sefa'ya bir ilâç içirdi
ler. Taburcu edileceğini söylediler. Baba, eli « kolu 
bağlı duruyordu. Ertesi gün Dr. Necati tekrar geldi. 
Derhal taburcu edileceğini söyledi. Dertli baba, yine 
Yaradan'a sığınıp, ilaç verildiğini, biraz daha bekle
mesi gerektiğini bildirdi. 

Bu konuşmadan 3 saat sonra, hastaya lavman ya
pıldı. İltihap akıntı yapıyordu. Sefa Hakverdi ikinci 
kez evine taşındı. Ama ateş bir türlü düşmüyordu, 
hasta ölmekten beter oluyordu. Sancıları da sıklaş-
mıştı. Bu kez, Karşıyaka Polikliniğine götürüldü ama, 
oradakiler de sorumluluğu kabul etmek istemiyorlar 
ve hastanın derhai bir hastaneye kaldırılması gerek
tiğini söylüyorlardı. 

Dertli baba Muharrem Hakverdi, tüm cesaretini 
toplayıp tekrar Numune Hastanesine telefon etti. Du
rumu anlattı. Çıkan doktor, hastanın derhal acil ser
vise getirilmesini istedi. Sefa acıdan ve çaresizlikten 
çıldıracak raddedeydi. Gittiler. 

Hastanın durumunu gören doktorlar, bu kez de 
barsak düğümlenmesinden şüphelendiler. Barsak fil
mi istediler. Çekildi. Hasta bu kez 1 nci Hariciye ser
visine alındı. Serum ve kan verildi. Sefa'nm ailesi, 10 
şişe serumu gerektiğinde hemen hazır olsun diye al
mıştı. Ba şişelerden yalnız dördü kullanıldı. Yatırıl
dıktan üç gün sonra baba, hastanın ilk bakıldığı ser
vise almmasmı, çünkü bütün gelişmelerin oradakiler 
tarafından bilindiğini söylüyordu. Sonunda 1 nci Ha
riciye servisinin doktorları 5 nci Hariciye Şefi Necati 
Beyle konuşulmasına karar verdiler. Ancak doktor 
açıkça : 

«Ben hastanın tapusunu almadım. Biraz da siz 
bakın» yanıtını verince iş, resmî yazışmalara dökül
dü. Birfnci Hariciye servisi beşinciye başvurdu. Be
şinci Hariciye servisi reddetti. Yazışmalar sürüp gi
derken, Sefa Hakverdi yavaş yavaş, korkunç ıstırap
lar içinde ölüyordu. Birinci Hariciyenin doktorları 
hastaya bir başka doktor bulunmasından başka yol 
kalmadığını söylemek zorunda kaldılar. 

Baba, bu kez bir tanıdığı aracılığıyla SSK doktor
larından birine, Numune Hastanesi Başhekimine bir 
mektup yazdırdı ve hastanın durumunu aktardı. Baş
hekim ise, 5 nci Hariciye servisine söz geçiremiyordu. 
Hastanın 1 nci Hariciye servisinde kalması gerektiği
ni babaya anlattı. 
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Ancak Birinci Hariciye servisinin doktorları, has
taya bakamayacaklarım söylediler ve Hacettepe Has
tanesine kaldırılmasını tavsiye eltiler. 

Acının sonu mu?... 
Türkiye, belki de dünyada insan hayatının en ucuz 

olduğu ülkeydi. Örnek ortadaydı. Sefa Hakverdi, 17 
yaşında girdiği hastane koridorlarından 30 yaşındaki 
yaşh bir erkek olarak çıktı ve Hacettepe'ye yollandı. 

Hacettepe'de hastayı devamlı bakım servisine alan 
doktorlar, olan = biteni öğrenince hayretten ağızlan 
bir karış açık kalakaldılar. Doktorlar iyice kızmışlar
dı, Numune Hastanesi 5 nci Hariciye servisini tele
fonla aradılar, ancak serviste Doktor Necati Bey 
yoktu! 

Hasta derhal ameliyata hazırlandı. 9 gün süren 
bu hazırlıktan sonra 10 ncu gün Sefa, Ali Naki Ulu-
soy tarafından ameliyata alındı. Ancak doktorlar, 
kurtulma ümidini ancak % 10 ile % 20 kadar görü
yorlardı. Öyle de oldu. 17 yaşındaki Sefa Hakverdi, 
9 gün daha yaşayabildi ve öldü. 

Acıları bitmişti. 
Ama ya geride kalanlar?.. Ya anasının, babası

nın, kardeşlerinin acıları nasıl iyileşecekti? Olayları 
duyan bir dostları : 

«Necati Beye kına göndermediniz mi?» diye sor
maktan kendini alamadı. Ama kına gönderilse ne 
olacaktı? Ölen ölmüştü. Kalan sağlar bizimdü... 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 22 . 9 . 1977 
Bakan 

998 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Erzin
can Üyesi Niyazi Ünsal'ın yazılı 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8 . 9 . 1977 tarih ve Kanunlar Md. lüğü 

12993 - 5865/7/775 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi Ün

sal'ın Sefa Hakverdi hakkında bir gazetede çıkan ha
bere atfen vermiş olduğu önergedeki hususlar Numu
ne Hastanesi BaştabipMğince tetkik ettirilmiş ve ya
pılan araştırma sonucu ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cengiz Gökçek 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

4 . 10 . 1977 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın 
Yaznîı Soru Önergesaıe Cevap 

Sefa Hakverdi adındaki genç 1 . 6 . 1977 tari
hinde göğüs ve karnından ağır şekilde yaralı olarak 
Numune Hastanesi 5 nci cerrahi kliniğine yatırılmış
tır. 

Hastanın yapılan ameliyatında sol akciğerinin ve 
karaciğer sol lobunun yırtıldığı, dalağının parçalandığı, 
diyaframın delindiği görülmüştür. Hasta 2 günde şoku 
güçlükle atlatmış ve geceli dündüzlü 20 gün müddetle 
insanüstü bir gayret ve ihtimamla mutlak bir ölüm
den kurtarılabilmiştir. 

Hastanın durumu düzeldiğinden ve ailesinin İs
rarlı isteğiyle 29 . 6 . 1977 tarihinde taburcu edil
miştir. 

Hasta 4 . 7 . 1977 tarihinde ailesinin müracaatı ve 
mide fistüiü şüphesi ile tekrar yatırılmış ise de yapı
lan tetkikte şüphenin mevcut olmadığı durumun ba
sit bir enfeksiyon olduğu görülmüştür. Hastanın du
rumu kısa sürede düzeldiğinden tekrar taburcu edil
miştir. 

Hasta 10 gün sonra ailesinin tekrar müracaatı ve 
Brid iîeusu şüphesi ile hastanenin bu defa 1 nci cer
rahi servisine yatırıldığı burada bir kaç gün kaldık
tan sonra ailesinin ısrarîyle ve babasının imzalı mu
vafakati ile çıkarak Hacettepe Hastanesine kaldırıl
dığı öğrenilmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Cumhuriyet Senatosu personeline dair soru 
önergesi ve Cumuhriyet Senatosu Başkanı Sırrı Ata-
lay'ın yazılı cevabı. (7/779) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Cumhuriyet Senatosu Başkam 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Soru 1. 1 Mart 1970 - 1 Mart 1974 tarihleri 
arasında Cumhuriyet Senatosuna hangi kadro sınıf
larına memur veya müstahdem olarak kaç kişi alın
mıştır? 
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Soru 2. Alman bu personelin öğrenim derece
leri ve halen îişgal ettikleri fiilî derece ve kademe
ler nelerdir? 

Soru 3. Bu personel göreve alınırken, boş kad
rolara ait Unvan, sınıf, derece ve alınacak personel 
sayısı ilân edilmiş midir? 

Soru 4. İlân edilmiş ise hangi yayın araçüan ile 
ne zamanlar ilân edilmiştir? 

Soru 5. İlân edilmemiş ise, sebebi îöedir? 

Soru 6. Söz konusu personel göreve alınırken bir 
yarışma veya yeterlik sınavı yapılmış mıdır? 

Soru 7. Yarışma veya yeterlik sınavı yapılmış 
ise, kimler tarafından hangi esaslara göre yapılmıştır? 

Soru 8. Yarışma veya yeterlik sınavı yapılmamış 
ise, sebebi nedir? 

Soru 9. Genel olarak Cumhuriyet Senatosunda 
görev yapmak üzere alınan personel, hangi esas ve kıs
taslara göre alınmaktadır? 

29 . 3 . 1974 Tarihinde Sayın Mehmet Özgüneş Ta
rafımdan Verilen Yazılı Soruların Cecapları 

Cevap 1. 
1 Mart 1970-1 Mart 1974 tarihleri arasında Cum

huriyet Senatosuna atanan Memur ve Müstahdemle
rin kadro sınıflan adet ve yıllar itibariyle aşağıda 
gösterilmiştir : 

Yılı Adedi Kadro Sınıfı 

1970 3 Genel id. Hiz. 
1970 2 Yard. Hiz 

Toplam : 5 
1971 4 Genel İd. Hiz. 
1971 1 Yard. Hiz. 

Toplam : 5 
1972 3 Genel İd. Hiz. 

Toplam : 3 
1973 35 Genel İd. Hiz. 
1973 1 Sağlık Hiz. 
1973 10 Emniyet Hiz. 
1973 8 Yard. Hiz. 

Toplam : 54 
Genel Toplam : 67 
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Öğrenim 
Yılı Adet Derecesi 

1973 

1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1971 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Gaz. Eğ. Ens. 
Colombia Üni. 
Ortaokul 
Ortaokul 
Lise 
Sanat Ens. 
Lise 
İlk 
1. T. t A. 

Soru : 3. Bu personel göreve alınırken, boş kad
rolara ait unvan, sınıf, derece ve alınacak personel 
sayısı ilân edilmiş midir? 

Cevap : 3. 657 sayılı Devlet Memurları Yasası
nın 46 -47 nci maddesi Devlet memuriyetine alına
caklarda, boş kadrolann duyurulmasını içermekte 
olup, sınav zorunluluğunu öngörmektedir. 

Ancak, yine aynı Yasanın 59 ncu maddesi istisnaî 
kadrolara atanacaklar için sınav zorunluluğu öngör
mediğinden, bu boş kadrolar ilân edilmemiş ve bu j 
kadrolara atananlar Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü- | 
nün 7 nci maddesinin 7 nci fıkrasına göre atanmışlar
dır. 

Soru : 4. İlân edilmiş ise hangi yayın araçları ile j 
ne zaman ilân edilmiştir?. 

Cevap : 4. 10 . 10 . 1973 tarihine kadar Cum
huriyet Senatosu istisnaî kadrosuna atanacaklar için 
ilân yapılmamıştır. 

Ancak; Genel Kurul ve Bütçe Karma Komisyo
nunda yapılan haklı tenkitler ve uygulamada evvelce 
sınavsız alınmış kişilerin niteliklerinin hizmetin gerek
tirdiği niteliklere uymadığı müşahade edildiğinden 
10.10.1973'ten sonra Cumhuriyet Senatosuna alman 
(Tahakkuk memuru, stenograf, daktilo, şoför) personel 
için 657 sayılı Yasanın 59 ncu maddesi hilâfına hiz
mete en uygununu seçebilmek için Başkanlık olurla
rıyla kurulan bir komisyon nezaretinde özel sınavlar 
yapılmıştır. 

Bunlar: 
a) 15 . 4 . 1974 tarihinde (Cumhuriyet -• Hürri

yet - Barış gazetelerinde) ilân edilmek suretiyle 2 adet 
tahakkuk memuru alınmıştır. 

b) 9 . 9 . 1974 tarihinde (Milliyet -• Hürriyet 
Sonhavadis gazetelerinde) ilân edilmek suretiyle 2 
adet şoför alınmıştır. 

Emekli Halen Aldığı 
Müktes. Derece Kademe 

4 /1 

15/2 
10/2 
6/1 

10/4 

6/1 
10/1 
3/4 

2 

12 
9 
5 
6 
3 
8 
2 

c) 25 . 10 . 1973 tarihinde Daktiloğraflık için 
müracaat edenler yarışma ve yeterlik sınavına tabi 
tııtu'arak 3 adet daktilo alınmıştır. 

d) Millet Meclisinin açmış olduğu Stenograf kur
sunu bitiriple Senatomuza 25 . 10 . 1973 tarihinde 
müracaat edenler ilgili Teknik Müdürlükçe sınava tabi 
tutularak sınavı kazanan 2 kişi Stenograf adayı ola
rak alınmışlardır. 

e) 24 . İÖ . 1973 tarihinde alınan 8 hademe ise 
Başkanvekili ve İdare Amirince mülakat yapılarak 
alınmıştır. 

Soru 5. İlân ediÜmemiş ise sebebi nedir? 
Cevap 5. 1 . 3 . 1975'e kadar alman perso

nel için ilân yapılmamıştır. 

Zira, bu süreye kadar Senatoja atanan personelin 
% 90'ı Meclisten bize nakledilmişler, % lO'u ise 657 
% 10'u ise 657 sayılı Yasanın 59 ncu maddesi ve İç-
sayılı Yasanın 59 ncu maddesi ve İçtüzüğün 7/7 fık
rası uyarınca atanmışlardır. 

Soru 6. Söz konusu personel göreve alınırken 
bir yarışma ve yeterlik sınavı yapılmış mıdır? 

Cevap 6. Kadrolarımızın istisnai kadrolar ol
ması nedeniyle istisnai kadrolara atanacaklar içinde 
657 sayılı Yasanın 59 ncu maddesi sınav şartı öngör
mediğinden 1 . 3 . 1973'e kadar alınmış olan perso
nel yeterlik ve yarışma sınavına tabi tutulmamışlardır. 

Soru 7. Yarışma ve yeterlik sınavı yapılmış ise, 
kimler tarafından, hangi esaslara göre yapdmıştır? 

Cevap 7. 1 . 3 . 1973'tea sofira 4 ncü soru
nun cevabında bahsedilen sınavlar yapılmıştır. 

Bunlar : 
a) 24 . 10 . 1973 tarihinde hademe kadrolarına 

alınan 8 hademenin sınavı o zamanın Başkanvekili, 
İdare Amiri, Daire Müdürü tarafından mülakat ya
pılmak suretiyle alınmışlardır. 
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b) 25 . 10 . 1973 tarihindeki Daktilo sınavı Baş
kanlık onayı ile tesis edilen komisyonca (zamanın 
İdare Amiri, Genel Sekreter, Zatişleri Müdürü, Dak- -
tilo öğretmeni) yapılmış ve 3 Daktilo alınmıştır. 

c) 15 . 4 . 1974 tarihinde Tahakkuk Memuru 
alınmak üzere Başkan onayı ile tesis edilen komis
yonca (Zamanın İdare Amiri, Genel Sekreter, Zatiş
leri Müdürü, Saymanlık Müdürü) yapılmış ve 2 ki- j 
şi alınmıştır. ) 

d) 9 . 4 . 1974 tarihinde şoför alınmak üzere 
Başkan onayı ile tesis edilen komisyonca (Zamanın 
İdare Amiri. Genel Sekreter, Özlük İşleri Müdürü, 
Daire Müdürü, Ankara Trafik Müdürlüğünden 2 
Başkomiser) yapılmış ve 1 şoför alınmıştır. 

e) 30 . 10 . 1975 tarihinde şoför alınmak üze
re Başkan onayı ile tesis edilen komisyonca (Za
manın İdare Amiri Genel Sekreter, Zatişleri Mü
dürü, Daire Müdürü, Ankara Trafik Müdürlüğün-
den gelen 2 Başkomiser) yapılmış ve 4 şoför alınmış
tır. 

Soru : 8. Yarışma ve Yeterlik sınavı yapılma
mış ise, sebebi nedir? 

Cevap: 8. 1 . 3 . 1973'e kadar Senatoya alınan 
personel yanşma ve yeterlik sınavına tabi tutulma
mışlardır. Ayrıca Cevap 4 ve 7 de belirtilenler hari
cinde 1 . 3 . 1975 yılına kadar bazı personel zama
nın İdare Amirlerinin teklifi ve Başkan onayı ile sı
navsız olarak alınmıştır. 

Bunlar: (3 adet Sekreter Daktilo, 2 adet memur, 
1 adet Müdür, bunlardan Personel Müd. Başkan ve 
İdare Amirlerince yapılan mülakatla; 1 adet şef, 1 
adet Eczacı) dır. 

c) Cumhuriyet Senatosunun çalışma döneminde 
veya tatili esnasında alman personel ise Cumhuriyet 
Senatosu Başkanının onayı ile tesis edilen komisyon
ca yapılan yazılı ve pratik sınavla hizmete alınmış
lardır. 

Uygulanan kıstas ise; yalnız yazılı ve pratik yapı
lan yoklamalarda 100 üzerinden 50 puandan yukarı 
not alanlar basan derecesine göre sıralanmakta, boş 
kadro cdcdi kadar en yüksek puan alandan başla
mak üzere ve haklarında millî emniyetten tahkikat 
yapılmak suretiyle atamaları yapılmaktadır. 

Sınavsız alınanlarda ise; memuriyet kıdeminden 
başka objektif ölçüye dayanan bir kıstas uygulanma
mıştır. 

Esasen 10 . 10 . 1973 ten evvel personel alınma
sında uygulanan belirli (objektif) bir esas ve kıstas 
görülmemiştir. Ancak, 10 . 10 . 1973 ten sonra alınan 
bazı kadrolar için (Örneğin Daktilo kadrosuna alı
nacak bir personel 10 parmak Daktilo yazacak ve 
1 dakikada hatasız 200 tuş vurmuş olmak, emekli 
müktesebi alınacak kadroya denk olmak, 1 veya 2 
üst dereceden fazla derece vermemek, alınacağı hiz
metin niteliklerine haiz olmak ve referanslarının doğ
ruluğunu tahkik etmek gibi) bazı esaslar ve kıstas
lar aranmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3575-2091 

' 7 . 5 . 1 9 7 4 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 1974 yılı bütçesini incele
yen Karma bütçe ve Plan Komisyonu raportörleri 
tarafından hazırlanan raporda Cumhuriyet Senato
su yönetimi sert bir dille eleştirilmiştir. 

Aşağıdaki ifadeler bu raporda aynen yer almış
tır: 

(Yasama Meclislerinin diğer idare ve kuruluş
lara örnek olması gerekirken maalesef her yıl yeni 
kadrolar, yeni taşıtlar ve bol bol mefruşat alınması 
çok dikkat çekicidir.) 

(İki Meclis âdeta yarış edercesine üst kadro da
ğıtımı, tedavi gideri israfı ve heryıl mefruşat ve ta
şıt alımlarına başvurmaktadırlar.) 

(Senatomuzda görev yapan personelin birkaç ta
nesi hariç, geri kalanının hepsi müktesep aylıklan-
nın birkaç derece üstünü almalan Devlet Memur
ları Kanununun verdiği yetkinin nasıl kötü uygulan
dığına açık bir örnektir.) 

Sınavın yapılmayış nedeni ise; 657 sayılı Devlet ; 

Memurlan Yasasının 59 ncu maddesi istisnai kad
rolara atanacaklara sınav şartı aramamış olmasıdır. 

Soru: 9. Genel olarak Cumhuriyet Senatosunda 
görev yapmak üzere alınan personel, hangi esas ve \ 
kıstaslara göre alınmaktadır? 

i 

Cevap: 9. Cumhuriyet Senatosuna alınan per
sonel 3 esasa dayanmaktadır. 

a) Cumhuriyet Senatosunun çalışma dönemi 
içerisinde alınan personel İçtüzüğün 7 nci maddesi
nin 7 nci fıkrası ile aynı maddenin 9 ncu fıkrası uya- t 
rınca; 

b) Cumhuriyet Senatosunun tatili esnasında 
Cumhuriyet Senatosuna alman personel ise İdare 
Amirlerinin (birinin, ikisinin veya üçünün) uygun 
mütalaası ve Başkanın onayı ile; j 
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(Bu tatbikat diğer dairelere kötü örnek olmakla 
kalmayıp çeşitli kayırma dedikodularının çıkmasına 
da sebep olmaktadır.) 

(Senatomuzda maalesef işe adam değil, adama iş 
temin edildiği hissini uyandırmaktadır.) 

Bu ve benzeri ağır ithamlara karşı komisyonda 
Başkanlık Divanı adına yapılan izahlar maalesef tat
min edici değil tevil edici olmuştur. 

Durumun aydınlığa kavuşması için aşağıdaki so
ruların Cumhuriyet Senatosu Başkanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet Özgüneş 

Soru : 1 
Cumhuriyet Senatosunda müktesebinin iki veya 

daha fazla derece üstünde aylık alan memurların, 
a) İsimleri, 
b) Memuriyet unvanları, 
c) Müktesep aylıkları, 
Soru : 2 
Bunlardan herbiri, 
a) Halen hangi derece ve kademeden ayhk al

maktadırlar? 
b) Ne zaman, hangi memuriyet unvanı ve han

gi derece ve kademe aylığı ile göreve alınmışlardır? 
Soru : 3 
Cumhuriyet Senatosu memurlarına hangi kıstas

lara göre üst derece aylıkları verilmektedir? 
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7 . 5 1974 Tarihinde Sayın Mehmet Özgüneş Tarafından Verilen Yazılı 
Soruların Cevapları' 

Cevap 1. 

A) Cumhuriyet Senatosunda müktesebinin 2 veya daha fazla dere
ce üstünde aylık alan memurlar : 

2 Üst Derece Alanlar 

Adı Soyadı 

Mehmet Ali Çiçek 
Cevdet Dalbudak 
Şükrettin Kartal 
Mehmet Yıldırım 

| Kemal Bahar 
co ıŞenal Günay 
0 1 tsmail Erzurum 
1 Mustafa Mihyaz 

Yılmaz Karaca 
Şenol Kaya 
Doğan Batur 
Ahmet Akça 
Mustafa Uzun 
Durmuş Demir 
Osman Ermetik 
Satılmış Gökdemir 
Nail Yıldız 
Ahmet Anharyapan 
Hüseyin Lokurlu 
llbeyi Karakoçak 
Rıza Reçber 
Ahmet Çayır 
Osman Komıkman 

Unvanı 

Gece Bekçisi 
Hademe 
Polis Memuru 
Hademe 
Komiser Muavini 
2 nci sınıf Stenoğ. 
2 nci sınıf Stenoğ. 
2 nci sınıf Stenoğ. 
1 nci sınıf Stenoğ. 
Steno Grup Amiri 
Steno Grup Âmiri 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Şoför 

Mükte. 

15/1 
15/1 
10/2 
15/1 
10/5 
8/1 
8/1 
9/4 
6/2 
6/2 
6/2 

13/5 
13/5 
12/2 
12/2 
12/2 
12/2 
12/1 
13/5 
12/3 
13/1 
13/2 
11/1 

Istis. 
kadro. 

13 
13 

8 
13 

7 
6 
6 
6 
4 
4 
4 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 

9 

Adı Soyadı 

Emir Ali Aydın 
Ali Diricanh 
Alı Medranoğlu 
Hüseyin Gültekin 
Gülizar Kılıç 
Muammer Can 
Selâhattin Kabakçı 
Alev Alpay 
Necla Balsöz 
Yaşar Kocabıyık 
Mevlude Uzel 
Ferit Işın 
Emin Fersoy 
Ali Yıldız 
Orhan Karakurum 
Belma Haydaroğlu 
Esin Bayrak 
Rifat Yüksel 
Güngör Öngören 
Yücel Ersan 
Hasan Koral 
Mehmet Pantül 
Ahmet Uçar 

Unv 

Cilaci 
Hadem 
Hadem 
Yöneti 
Sekrete 
Şoför 
Tetkik 
Memu 
Memur 
Sek. D 
Evrak 
Mutem 
Memu 
Sek. D 
Gen. S 
Sek. D 
Sek. D 
Memur 
Memur 
Sek. D 
Hadem 
Özel K 
Mot. S 



Istis 
Adı Soyadı Unvanı Mükte. kadro 

Muhittin Içöz 
HaMt Çoban 
Ergin Beşlioğlu 
Yusuf Canlı 
Ali Söylemez 
Halil Aydoğan 
Behzat Tokdemir 
Mehmet Nuri Kiper 

Hademe 
Garson 
Ocakçı 
Büfe Garsonu 
Bahçe Hizmetlisi 
Bahçe Hizmetlisi 
Levazım Md. 
Steno Grup Amiri 

13/1 
11/1 
13/5 
12/2 
13/5 
13/2 

5/1 
6/3 

11 
9 

10 
10 
10 
11 

3 
4 

3 Üst Derece Alanlar 

Halûk Özden Saymanlık Md. 6/1 3 
Mustafa Özeroğlu 2 nci sınıf Stenoğ. 9/1 6 

3 Üst Derece Alanlar 

Bahattin Güitekin 
Ali Osman Başak 
Ali Altunyay 
Yaşar Dündar Akkal 
Osman Karabacak 
Sait Nara 
Kadir Fevzi Halıcı 
Bahtiyar Baysan 
Kadriye Yaşinkaya 
Keziban Pazarbaşı 
Cehti Kozok 
Aydın Yehıtaş 
Sedat Burnaz 
Reyhan Sönmezer 
Türkân Karadağlı 
Şakir Kaynakoğlu 
Gökhan Evrensev 
Abidin Özbek 

Ocakçı 
Polis Memuru 
Başkomiser 
K : - V ' — o * e r 

Hademe 
Ş.'af'>r 
Şoför 
Memur 
Sek. Dak. 
Anba'r Memuru 
Kanunlar Md. Şefi 
Memur 
Memur 
Sek. Dak. 
Sek. Dak. 
Sek. Dak. 
Tahsis Memuru 
Trif. Şof. 

15/1 
11/1 

9/3 
8/1 

12/2 
9/6 

13/1 
12/1 
13/5 
11/5 
8/3 

13/5 
9/2 

11/3 
13/5 
12/1 
11/1 
15/1 

12 
8 
6 
5 
9 
5 

10 
9 
9 
8 
5 
9 
6 
8 
9 
9 
8 

12 

Adı Soyadı 

İhsan Eren 
Ali Öztürk 
Osman Bulut 
Lâtif Sümer 
D. Ali Yıldırım 
Kâzım Karadağ 
Sacit Karaibrahimoğlu 

4 Üst 

Münevver Baysan 
Yılmaz Dağlı 
Aliye Er 
Seyfullah Köse 
Hülya Kuday 
Ersin Emre 
Fatma Ergün 
Erkut Günyel 
Demir Çölok 
Selâhattin Yurday 
Sehlen Tunçbilek 

5 Üst 

İffet Birsin Dicle 
Ümit Güneş 

6 Üst 

Zeki Özgör 
Necdet Altaş 
Tarık Özmen 
Ayşe Kayhan 

7 Üst 

Zühal Tirkeş 

Unv 

Say. M 
Sek. D 
Kütüp 
Bulaşı 
Hadem 
Hadem 
Daire 

Derece Al 

Sek. D 
Şoför 
Sek. D 
Memu 
Tahsis 
Sicil Ş 
Sek. D 
Teyp 
Özel K 
Evrak 
Şoför 

Derece Al 

Sek. D 
Sek. D 

Derece Al 

3 ncü 
3 ncü 
3 ncü 
Sek. D 

Derece Al 

Sek. D 



tik Atandıkları Tarihteki 7 . 3 . 1974 Tarihine Göre 
Em. Atandığı Em. 

Adı ve soyadı Unvanı Mük, Kad, Tarih Unvanı Mük. Kad, Un 

Ali Yıldız Hademe 300 450 1.6.1961 Sekreter Dak. 10/2 8. Me 
Orhan Karakurum M.B.K. Daktilosu 450 600 1.3 .1961 Gea. Sek. Şefi 7/1 5 Gen 

Böl 

Solma Haydaroğlu 
Esin Bayrak 
Sacit Karaibrahioğlu 
Ersin Emre 

Ferit Işın 
Cehti Kozok 

Alev Alpay 
Ali DiricanSa 
Reyhan Sönmezer 
Hüseyin Gültekin 
Ali Merdanoğlu 
Sait Nara 
Sedat Burnaz 
Türkân Karadağlı 
Aydın Yelutaş 
Yaşar Kocabıyık 
Mevlude Uzel 
Emin Fersoy 
Hülya Kuday 
Kadriye Yaşkıkaya 
Gülizar Kılıç 
Emir Ali Aydın 
Osman Ermecik 
Satılmış Gökdemir 
Nail Yıldız 

Sek. Dak. 
Telefon Opera. 
Memur 
Yönetim Elemanı 

Yönetim Me. Yard. 
Kanunlar M d. 
2. Sn. Me. 

Daktilo Kâtip 
Odacı 
Mukayyit 
Hademe 
Bakıcı 
Şoför 
Kanunlar Md. Me. 
Sek. Dak. 
Sek. Dak. 
Sek. Dak. 
Daktilo 
Daktilo 
Saymanlık Me. 
Bakıcı 
Sek. Dak. 
Telefon Operat. 
Bakıcı 
Bakıcı 
Bakıcı 

350 450 8.6.1961 
25 lira yevmiye 1.1,1961 

600 
300 

400 

350 

350 
300 
350 
4C0 
400 
500 
350 
300 
300 
35a 
600 
350 
350 
300 
350 
300 
300 
300 
300 

600 
400 

500 

500 

500 
450 
500 
450 
450 
700 
500 
450 
450 
450 
700 
450 
500 
450 
450 
450 
450 
400 
400 

28^2.1961 
18.10.1961 

2.5.1961 

31.1.1961 

18.11961 
1,4.1962 

30.6.1965 
1.6.1965 
1.6.1965 
2.6.1965 

21.1.1967 
16.6.1967 

16.12.1967 
21.7.1967 
18.7.1967 
24.7.1967 
29.3.1967 
13.5.1967 
18.5.1967 
17.5.1967 
27.4.1967 
30.5.1967 
1.6.1967 

Sek. Dak. 
Sek. Dak. 
Daire M<k 
Sici Şefi 

Mutemet 

Kanunlar Md. Şefi 

Sekreter Dak. 
Hademe. 
Sek. Dak. 
Protokol Memuru 
Hademe 
Şoför 
Memur 
Sek. Dak. 
Sek. Dak. 
Sek. Dak. 
Evrak Şefi 
Sek. Dak. 
Ayniyat Saymam 
Sek. Dak. 
Sekreter 
Cilaeı 
Hademe 
Hademe 
Hademe 

9/2 
10/2 
6/1 
9/3 

8/3 

8/3 

9/1 
11/2 
11/3 
11/3 
11/2 
9/6 
9/2 

13/5 
13/5 
10/2 
V3 

10/3 
H/ l ' 
13/5 
11/1 
13/5 
12/2 
12/2 
12/2 

7 
8 
3 
5 

6 

5 

7 
9 
8 
9 
9 
5 
6 
9 
9 
8 
5 
8 
7 
9 
9 

10 
10 
10 
10 

Sek 
Sek 
Da 
ÖzL 
Md 
Mu 

Ka 
Md 

Me 
Ha 
Sek 
Pro 
Had 
Ga 
Kan 
Sek 
Sek 
Me 
Evr 
Gru 
Tah 
Sek 
Sek 
Öila 
Had 
Had 
Had 



İlk Atandıkları Tarihteki 7 . 3 . 1974 Tarihine Göra 
Em. Atandığı Em. 

Adı ve soyadı Unvanı Mük. Kad- Tarih Unvanı Mük. Kad. U 

Ahmet Anbaryapan 
Hüseyin Lokurla 
tlbeyi Karakoçak 

Ahmet Akça 
Mustafa Uzun 
Osman Karabacak 
Hal it Çobat 
Ergin Beş'lioğlu 

Osman Bulut 
Muhittin îçöz 
Lâtif Sümer 

D. Ali Yıldırım 
Kâzım Karadağ 
Yusuf Canlı 
Rifat Yüksel 
Necla Balsöz 

Ümit Güneş 
Fatma Ergün 
Muammer Can 
Selâhattin Kabakçı 
Seyfufllah Köse 
Keziban Pazarbaşı 
Rıza Reçber 

Halil Aydoğan 
Şakir Kaynakoğlu 
Bahtiyar Baysan 
K. Fevzli Halıcı 
Ahmet Çayır 
Ali Söylemez 
Ayşe Kayhan 

Bakıcı 
Bakıcı 
Bakıcı 

Bakıcı 
Bakıcı 
Bakıcı 
Bakıcı 
Bakıcı 

Bakıcı 
Hademe 
Hademe 

Garson 
Bulaşıkçı 
Büfe Hizmetlisi 
Ocakçı 
Kanunlar Md. Me. 

Memur 
Sek. Dak. 
Mot. Tev. Me. 
Saymanlık Me. 

Saymanlık Me. 
Sek. Dak. 
Hademe 

Bahçe Hiz. 
Daktilo 
Evrak Arş. Me. 
Şoför 
Hademe 
Bahçe Hiz. 
Siyasî Par. Gr. Dak. 

300 
300 
300 

300 
300 
300 
450 
450 

300 
400 
400 

400 
400 
400 
303 
400 

300 
400 
300 
400 
350 
400 
300 

400 
300 
350 
300 
300 
400 

15/1 

400 
400 
400 

400 
450 
400 
500 
450 

450 
5C0 
450 

450 
450 
500 
400 
600 

450 
500 
450 
630 

500 
600 
400 

500 
450 
450 
450 
400 
500 
9 

1.6.1967 
25.5.1967 
13.6.1967 

13.7.1967 
27.4.1967 

1.6.1967 
26.4.1967 
26.4.1967 

30,5.1967 
7.5.1968 
7.5.1968 
7.5.1968 
7.5.1968 
7.5.1968 
9.5.1968 
8.1.1969 

25.6.1969 
14.6.1969 
16.7.1969 
19.9.1969 
24.7.1969 
1.11.1969 
3.6.1969 

22.1.1970 
17.1.1970 
4.3.1970 
3.2.1970 
9.2.1970 

22.1.1970 
29.4.1971 

Hademe 
Hademe 
Hademe 

Hademe 
Hademe 
Hademe 
Ocakçı 
Ocakçı 

Kütüphane Me. 
Hademe 
Hademe 

Garson 
Hademe 
Hademe 
Teksir Me. 
Memur 

Memur 
Sek. Dak. 
Şoför 
Tetkik Me. 
Tetkik Me. 
Anbaf Me. 
Hademe 

Hademe 
Sek. Dak. 
Sek. Dak. 
Şoför 
Hademe 
Hademe 
Sek. Dak. 

12/1 
13/5 
12/3 

13/5 
13/5 
12/2 
11/1 
13/5 

13/5 
13/1 
13/1 
13/5 
11/2 
11/2 
12/1 
9/3 

13/3 
11/2 
13/5 
10/4 
12/3 
11/5 
13/1 

13/2 
12/1 
12/1 
13/1 
13/2 
13/5 
15/4 

10 H 
10 T 
10 T 

10 H 
10 H 
9 H 
9 G 

10 O 

9 K 
11 H 
10 H 

9 H 
9 H 

10 M 
10 M 
7 R 

8 M 
8 S 

10 Ş 
7 S 
8 T 
8 A 

11 H 

11 H 
9 S 
9 M 

10 Ş 
11 H 
10 H 
9 S 



îlk Atandıklan Tarihteki 
Em. 

Adı ve soyadı Unvanı Mük. Kad. 

Zühal Tirkeş 
Ahmet Uçar 
Aliye Er 
Yaşar Dündar Akkal 
Bahattin Güitekin 
Mehmet Ali Çiçek 
Cevdet Daîbudak 

Münevver Baysan 
Sehlen Tunçbileto 
Şükrettin Kartal 
Ali Osman Başak 
Zeki özgür 
Necdet Altaş 

Mehmet Yıldırım 
H. Hüseyin Satıoğlu 
Kemal Bahar 
Ali Altunyay 
Şenal Günay 
ismail Erzurum 

Mustafa Mihyaz 
Yılmaz Karaca 
Şenol Kaya 
M. Nuri Kiper 
Doğan Batuıf 
Yıilmaz Dağlı 

Güngör Öngören 
Erkut Günyel 
Gökhan Evrensev 
Yücel Ersen 
Hasan Koral 

Sek. Dak. 
Mot. Tev. Me. 
Çamaşırcı - Ütücü 

Memur 
Ocakçı 
Hademe 
Hademe 

Sek. Dak. 
Şoför 
Polis Me. 
Polis Me. 
3 ncü Sın. Stenograf 
3 ncü Sın. Stenograf 

Hademe 
Korrr'ser Mua. 
Komiser Mua. 
Başkomser 
2 nci Sın. Stenograf 
2 nci Sın. Stenograf 

2 nci Sın. Stenograf 
1 nci Sın. Stenograf 
Steno Gr. Amiri 
Steno Gr. Amiri 
Steno Gr. Amiri 
Şoför 

Sek. Dak. 
Stenograf 
Tahsis Me. 
Sek. Dak. 
Hademe 

16/1 
13/2 
16/1 

7/2 
16/1 
16/1 
16/1 

14/4 
16/1 
12/5 
12/4 
13/1 
13/1 

16/1 
9/4 

10/4 
9/2 
9/4 
9/3 

9/3 
6/1 
6/1 
6/3 
6/1 

16/1 

11/2 
12/2 
14/4 
12/2 
16/1 

9 
10 
11 

7 
12 
14 
13 

9 
11 

8 
8 
7 
7 

13 
7 
7 
6 
6 
6 

6 
4 
4 
4 
4 

13 

9 
8 
8 

10 
14 

Atandığı 
Tarih 

29.4.1971 
24.9.1971 
17.6.1971 

27.11.1972 
26.10.1973 
26.10.1973 
26.10.1973 

26.10.1973 
26.10.1973 

21.4.1973 
21.1.1973 
27.7.1973 
27.7.1973 

26.10.1973 
28.2.1973 
28.2.1973 
28.2.1973 
25.4.1973 
25.4.1973 

25.4.1973 
25.4.1973 
25.4.1973 
25.4.1973 
25.4.1973 
6.3.1973 

16.10.1973 
26.10.1973 
26.10.1973 
26.10.1973 
15.10.1973 

7 . 3 . 1974 Tarihine Göre 

Unvanı 

Sek. Dak. 
Sek. Dak. 
Sek. Dak. 

Grup Sekreterliği 
Garson 
Hademe 
Hademe 

Sek. Dak. 
Şoför 
Polis Me. 
Polis Me. 
3 ncü Snf. Stenograf 
3 ncü Snf. Stenograf 

Hademe 
Kom. Mua. 
Kom. Mua. 
Başkorriiser 
2 nci Snf. Stenograf 
2 nci Snf. Stenograf 

2 nci Snf. Stenograf 
Steno Gr. Amiri 
Steno Gr. Amiri 
Tutanak Md. Yard. 
Steno Gr. Amiri 
Şoför 

Memur 
Teyp Tek. 
Tahsis Me. 
Sek. Dak. 
Hademe 

Em, 
Mük. 

15/1 
13/1 
15/1 

8/1 
15/1 
15/1 
15/1 

13/11 
15/1 
10/2 -. 
11/1 
13/2 
13/2 

15/1 
9/5 

10/5 
• 9/3 

8/1 
8/1 

9/4 
6/2 
6/2 
5/1 
6/2 

15/1 

H / 3 
12/3 
11/1 
1.2/3 
15/1 

Kad. 

9 
10 
11 

5 
12 
13 
13 

9 
11 

8 
8 
7 
7 

13 
7 
7 
6 
6 
6 

6 
4 
4 

3 
4 

11 

9 
8 
8 

10 
13 

Un 

Sek 
Sek 
Sek 

Bü 
Ga 
Ha 
Ha 

Sek 
Şo 
Ko 
Po 
2 n 
2 n 

Ha 
Ko 
Ko 
Em 
1 
1 

1 
Tu 
Tu 
Tu 
Tu 
Şo 

Sic 
Te 
Ta 
Se 
Ha 



Adı ve soyadı 

Demir Çölok 

Selâhattfn Yurday 
Abidin Özbek 
Tarık Özmen 

İhsan Eren 
Mehmet Pantül 
Ali Öztürk 
I. Birsin Dicle: 

Durmuş Demir 
Mustafa Özeroğlu 
Halûk Özden 
Behzat Tokdemir 

îlk Atandıklan Tarihteki 

Unvanı 

Özel Kalem Şefi 

Evrak Arş. Me. 
Triportör Şöf. 

Em. 
Mük. 

10/3 

13/2 
16/4 

3 ncü Sn. Stenograf 13/1 

Say. Md. Şefi 
Özel Kal. Md 
Sek. Dak. 
Sek. Dak. 

Bakıcı 
2 nüi Sın. Stenograf 
Saymanlık Md. 
Levazım Md, 

9/3 
5/3 

15/1! 
15/1 

300 
10/4 
6/1 
3/4 

Kad. 

5 

9 
12 
7 

5 
2 

12 
11 

400 
6 
3 
2 

Atandığı 
Tarih 

10,10.1973 

9.11.1973 
9.11.1973 

15.12.1973 

25.10.1973 
26.10.1973 
26.10.1973 
20.3.1972 

6.3.1967 
25.4.1973 
5.11.1973 
24.1,1971 

7 . 3 . 1974 Tarihine Gön* 

Ünvamr 

Özel Kalem Şefi 

Tetkik Me. 
Triportör Şoförü 
3 ncü Snf. Stenograf 

Say. Md, Şefi 
Özel Kal. MA 
Sek. Dak. 
Sek. Dak. 

Hademe 
2 nci Snf. Stenograf 
Say. Md. 
Lv. M İ 

Em. 
Mük. 

9/1 

13/3 
15/1 
13/1 

8/1 
4/1 

15/2 
15/3 

12/2 
9/1 
6/1 
5/1. 

Kad. 

5 

9 
12 
. 7 

5 
2 

12 
10 

10 
6 
3 
3 

Un 

Öz 
M 
Me 
Şo 
2 

Sa 
Öz 
Sek 
Lis 

Ev 
1 n 
Say 
Le 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

83 NCÜ BİRLEŞİM 

4 . 10 . 1977 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

cini. 
2. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir Di

van Üyeiıiğ ne seçim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldiz'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31 . 3 . 1976) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardin vilâyetinde yapılan bir 
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/58) 
(Gündeme giriş tarihi : 15 . 3 . 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bir tekstil anonim 
şirketinin, teşvik belgesine uygun olarak ithal etmek 
istediği İsviçre mamulü makinelere dair Sanayi ve 
Teknoîoji Bakanından sözlü sorusu. (6/65) (Günde
me giriş taıilıi : 22 . 3 . 1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çeükbaş'm, Türk Civa İşletmeleri 
Anonim Şirketine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/72) (Gündeme giriş ta
rihi : 22 . 3 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senaosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, Köy - Koop'un ithal ettiği traktörlere dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/77) (Günde
me giriş tarihi : 29 . 3 . 1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met AK Arıkan'ın, Ankara'nın Altındağ ilçesi Türk -
İş Blokları semtinde cereyan eden hadiselere dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/78) (Gündeme 
giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme Giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 . 8 . 1977) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker*in, Kızılay aligeçldi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Kökerin, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vokubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ürasaı'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarhcah'nın, ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

(Devamı arkada) 



6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
Y.S.E. ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

7. — Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/16) (S. Sayısı : 
683) (Dağıtma tarihi: 28 . 3 . 1977) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında akdolunan Kredi Anlaşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1977) 

9. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1977) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde İstanbul Taksam Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/68) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


